
Suprato, kad knyga tikrai bus

„Mane tarsi kažkokia nematoma ranka
vedžioja po A. Smetonos, jo šeimos ir su ta
šeima susijusių žmonių gyvenimus, vis-
kas atsitinka tarsi savaime, po vienos temos
atsiranda kita. Tad ši knyga apie A.Smeto-
nos asmens sargybinį yra dar viena išties
įdomi istorija apie garsias asmenybes ir ša-
lia jų buvusius žmones, mažai žinomus ir la-
bai įdomius jų gyvenimo faktus”, – sakė I.
Jakubavičienė, „Draugo” korespondentą
priėmusi buvusiame prezidento A. Smeto-
nos darbo kabinete istorinėje prezidentū-
roje.                                                        – 8 psl. 
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Dorovės įstatymai — tai ir meno įstatymai – Robert Schumann

Šimtmečio renginių banga ritosi
per Argentiną – 4 psl.

,,Svajonė” – svečiuose pas 
Beverly Shores lietuvius – 5 psl

ŠIAME NUMERYJE:

Kaina 1.50 dol.

Apie prezidento Antano Smetonos asmens
sargybą – iš pirmų lūpų

Švėkšnoje – 
16 tūkstančių

margučių medis 

Lietuvoje esančios Švėkšnos seniūnijos (Šilutės r.) gy-
ventojai ne juokais nusitaikė į Europos, o gal net ir į
pasaulio rekordą – aikštėje šalia Šv. Apaštalo Jokūbo

bažnyčios išdygo margučių medis, papuoštas daugiau kaip
16 tūkstančių šalies vėliavos spalvomis nudažytų ir apli-
kuotų kiaušinių. Lietuvoje tokio dar niekas neregėjo.

Idėją viešoje erdvėje prie bažnyčios prieš Velykas ant
vieno medžio sukabinti kiek įmanoma daugiau margučių
subrandino veikli Švėkšnos neįgaliųjų draugija, pasitel-

kusi į pagalbą bendraminčius. Švėkšniškiai jau or-
ganizavo panašią pilietinę akciją – pernai ant vieno
medžio sukabino 7751 kiaušinį. 

„Pernykštė akcija išjudino žmones, margučiais
susagstytas neįprastas Velykų medis į Švėkšną su-
traukė daug svečių, nusprendėme ją pratęsti. Nesi-

tikėjau, kad surinksime, nudažysime ir sukabinsime ant
medžio tiek kaušinių”, – bendruomenės aktyvumu džiau-
gėsi projektą inicijavusi draugijos pirmininkė Ingrita Ri-
terienė. 

Gražinant Velykų medį, aikštėje prie Šv. Apaštalo Jo-
kūbo bažnyčios plušėjo apie trisdešimt talkininkų, o se-
niūnija parūpino automobilį su kranu.

–  3 psl. 

A. Smetona ir P. Skardžius Užugirio dvare poilsio akimirką 1938 m.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Kauno istorinės prezidentūros darbuotoja dr. Ingrida Jaku-
bavičienė jau ne vienerius metus kaupia žinias apie prezi-
dento Antano Smetonos ir jo šeimos bei aplinkos gyveni-

mą. Ji yra parašiusi ir išleidusi knygas „Seserys. Sofija Smetonienė
ir Jadvyga Tūbelienė” (2015 m.) bei  „Duetas. Antanas ir Sofija
Smetonos” (2016 m.). Praėjusiais metais pasirodė dar viena jos
parengta knyga „Prezidento sargyboje. Leitenanto Povilo Skar-
džiaus istorija”, kurioje pasakojama apie A. Smetonos asmens
sargybinį P. Skardžių (1912–1992), publikuojami dar niekada ne-
skelbti S. Smetonienės laiškai P. Skardžiui, jo vaikų Inos ir Jono
atsiminimai apie tėvą, taip pat nematytos fotografijos iš Skar-
džių šeimos archyvo. 

Trispalvė margučių dekoracija pastatyta prie Šv. Apaštalo
Jokūbo bažnyčios. Laikraščio ,,Švėkšnos naujienos” nuotr.
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Kovo 26 d., kaip ir kasmet Lietu voje,

Vilniuje, Seime, visuomenei bu vo

pristatyta dviejų žvalgybos tarnybų

– Valstybės saugumo departamen-

to (VSD) ir Krašto apsaugos minis-

teri jos Antrojo operatyvinių tarnybų

departamento (AOTD) grėsmių na-

 cio naliniam saugumui vertinimas.

Pristatyme dalyvavo VSD direktorius

Darius Jauniškis ir AOTD direktorius

Re mi gijus Baltrėnas.

Ataskaitose  pateikiama informa-
cija apie procesus, darančius įta-
kos Lietuvos nacionaliniam sau-

gumui. D. Jauniškis pristatymą pra-
dėjo žodžiais: „Nemanau, jog pasaky-
damas, kad ‘Rytų fronte – nieko naujo’
– ką nustebinsiu. Vis dėlto pagrindinis
veiksnys – kaip grėsmė Lietuvos na-
cionaliniam saugumui – išlieka agre-
syvūs Rusijos veiksmai, priešiš kos
intencijos ir imperinės jos ambicijos.
Stebime kaimyninės valstybės agre-
syvias priemones karinėmis, eko nomi-
nėmis, informacinėmis, ki bernetinė-
mis priemonėmis daryti įta ką visuo-
meniniams ir politiniams procesams
Lietuvoje. Tam, be abejo, pasitelkiami
žvalgybiniai metodai bei operacijos.
Akivaizdu, kad agre sy viai Rusija vei-
kia ir prieš mūsų są jungininkus. Pa-
staruosius kelerius metus ji aktyviai
kišosi į valstybių politiką, rėmė po-
pulistines jėgas, bandė paveikti de-
mokratinius procesus”. 

Rusija ruošiasi rinkimams
Lietuvoje

Matome, kad Rusijos žvalgybą
ypač domina 2019 m. vyksiantys Lie tu-
vos prezidento rinkimai. Jau 2017 m.
Rusija organizavo žvalgybines ope ra-
cijas, kurių metų stengėsi su rinkti
informaciją apie šalies vidaus politiką,
santykius tarp valdžios in stitucijų bei
atskirų politikų nuosta tas Rusijos at-
žvilgiu, santykių su Ru sija gerinimu
suinteresuotus Lietu vos verslininkus
ir jų požiūrį į mūsų užsienio politiką.
Yra didelė tikimybė, kad 2019 m. vyk-
siančių rinkimų metu Rusija stengsis
įgyti didesnės įtakos, sieks, kad jai pa-
lankios politi nės jėgos keltų kandida-
tus ar turėtų savo atstovus bent vietos
valdžios organuose. 

„Prieš Lietuvą ir kitas su Rusija
besiribojančias Europos Sąjungos bei
NATO valstybes žvalgybos įstaigos
itin agresyviai veikia iš Rusijos teri-
torijos”, – kalbėjo VSD vadovas. 

Kaip teigė D. Jauniškis, Rusijos
agentai labai intensyviai veikia Lie tu-
 vos rajonuose, ypač kurie ribojasi su
jų šalimi, ieško kontaktų ir kuria savo
žvalgybinius tinklus.

Augo ir Rusijos žiniasklaidos dė-

Pristatyta kasmetinė žvalgybos tarnybų ataskaita 

 mesys Lietuvai. Žvalgai į Lietuvą pa-
prastai atvyksta pasinaudoję leidi-
mais keliauti po ES. Tiesa, jiems Lie-
 tuvoje nėra lengva – informacijos tei-
kėjų ir pašnekovų randa gan sun kiai.
Jiems lengviau prakalbinti tik mar-
ginalius „veikėjus”. Bet tikėtina, kad
artimiausiu laiku jų veikla prieš rin-
kimus socialiniuose tinkluose išaugs.

Apsisaugojo nuo 
abejotinų pinigų

Internetiniai ir kibernetiniai iš-
puoliai prieš mūsų valdžios įstaigas
tapo jau išskirtiniu Rusijos veiklos
bruožu. Stebimos labai ryškios pa-
stangos, kai buvo trukdoma Lietuvos
energetiniam ūkiui integruotis į Va ka-
rų elektros tinklus, siekiama, kad Lie-
tuva liktų Rusijos elektros tinklų sis-
temoje, – pasakojo D. Jauniškis. 

Tęsdamas kalbą apie ekonomi-
 nius pavojus, VSD direktorius sakė,
kad praėjusiais metais nustatyta ir pa-
vyko sustabdyti investicinius projek-
tus, už kurių stovi įtakingi Rusijos ar
Baltarusijos verslininkai, išsiaiškin ta,
jog ketinamų investuoti jų lėšų kilmė
neatitiko mūsų šalies nacio nalinio
saugumo interesų.   

Kalbėdamas apie islamiškąjį te ro-
rizmą D. Jauniškis informavo, kad
„buvo užfiksuota teroristinių organi-
zacijų atstovų veikla, kai jie bandė ra-
dikalizuoti kai kuriuos mūsų žmo-
 nes, dažniausiai jaunimą. Tačiau ta ri-
zika buvo užkardyta. Nepaisant to,
kad terorizmo pavojus Lietuvoje išlie-
 ka žemas, tačiau grėsmė išlieka”.

„Ar ne per dažnai mes demoni zuo-
jame Rusiją? Atsakyčiau, kad ne. Aki-
vaizdu, kad agresyvi kaimynė sa vo
veiksmais įrodė ir toliau sėkmingai
įrodinėja turinti polinkį veikti pa sau-
lyje nusistovėjusių etikos ir moralės
taisyklių ribas”. 

Rusija melavo apie
„Zapad 2017”

AOTD direktorius Remigijus Bal -
trėnas, pristatydamas savo ataskaitos
dalį, pabrėžė, kad praėjusiais metais
vyko keletas labai svarbių įvykių. Vi -
sų pirma – tai labai plataus masto
Rusijos ir Baltarusijos mokomosios ka-
rinės pratybos „Zapad 2017”. O ant ras
reikšmingas įvykis – kad į Kali ningra-
do sritį buvo atgabenti nuolatiniam
dislokavimui operaciniai taktiniai
kompleksai „Iskander”. Ir tre čias įvy-
kis, anot kariškio, mažiau ap tartas
viešumoje, buvo trijų Rusijos pilie-
čių, šnipėjusių Kremliaus naudai, su-
laikymas.

Mokymai „Zapad 2017” ne be rei-
 kalo buvo ne tik Lietuvos, bet ir viso
pasaulio dėmesio centre. Rusija ne pa-
teikė teisingų duomenų apie jų apim-
 tis ir kitų duomenų, o tai, ką tei kė,
buvo melaginga ir nepilna informaci-
ja. Nebuvo žinomas netgi tikras mo-
kymų dalyvių skaičius, scenarijus,
mastas ir kompleksiškumas. Iš tiesų
buvo simuliuojamas ney mokymo tiks-
las – esą, apsiginti nuo teroristinio iš-
puolio. Tikrasis didžiulio masto kari-
nių mokymų simuliuojamas tikslas bu-
vosusidūrimas su NATO pajėgo mis.
Negana to – buvo repetuojami puola-
mojo pobūdžio elementai. Mo kymuose
dalyvavusių karių skaičius buvo kelis
kartus didesnis nei dek laruota. 

Nerimas iš Kaliningrado

Rusija ir toliau stiprina Kalinin g-
rado srityje esamą karinę ginkluotę.
„Iskander” dislokavimas leidžia nai-
 kinti karinę ir nekarinę struktūrą,
kilus konfliktui apsunkintų NATO pa-
jėgų veiksmus Baltijos jūros regio ne.
Gebėjimas nešti branduolinį už taisą –
ne tik grėsmė, tačiau gali būti panau-
dota ir kaip karinio šantažo priemonė. 

Po „Grėsmių nacionaliniam sau-
 gu mui vertinimo” pristatymo žurna-
listams apie kai kuriuos klausimus
buvo papasakota plačiau. Kalbėda-
 mas apie karinius mokymus „Zapad
2017” R. Baltrėnas pasakė: „Rusija
savo kariniame planavime Baltijos
regioną mato kaip regiono operacinę
erdvę. Tai puolamojo pobūdžio ope ra-
cijos – buvo treniruojamasi puolamo-
jo pobūdžio operacijoms ne tik į Lie-
tuvą, bet ir Latviją, Estiją”, – teigė ka-
rinės žvalgybos vadovas.

„Iskander” gali pasiekti taiki nius
500 km nuotoliu ir yra skirtas naikinti
artilerijos kompleksus, va da vietes ir
ryšių sistemas, taip pat lėktuvus ar
sraigtasparnius oro uostuose. Be to, ra-
ketos gali nešti ir branduolinį užtaisą”,
– komentavo jis.  

KGB korta

VSD vadovas Darius Jauniškis,
paklaustas, ar Rusija paliko ramybėje
buvusius KGB darbuotojus, teigė, kad
situacija sudėtinga, nes daug doku-
mentų buvo išgabenta į Rusiją ir nėra
tiksliai žinoma, kiek iš viso žmonių ga-
lėtų būti taip šantažuojami. Anot jo,
Rusijos žvalgybos tarnybos, verbuo-
damos Lietuvos piliečius, vis dar nau-
dojasi Rusijos archyvuose esančia
įslaptinta informacija apie buvusius
KGB agentus Lietuvoje. Rusijos žval-
gyba ieško ir bando kompromituoti bu-
vusius Sovietų Sąjun gos tarnybų slap-
tuosius bendradarbius, kurie to nėra
deklaravę ir šiuo metu dirba Lietuvos
valstybės institucijose bei disponuoja
Rusijos žvalgybos tarnybas dominan-
čia informacija ar gali paveikti pri-
imamus spren dimus.

„Suvaldyti tą situaciją labai su dė-
 tinga. Mano galva, liustracijos pro ce-
sas Lietuvoje nebuvo pakankamai sėk-
mingas, iš principo sudėtinga, nes
daug dokumentų išvežta į Rusiją, –
sakė D. Jauniškis. – Tiesiog nežino me,
kiek medžiagos dar Rusijoje likę ir ko-
kie žmonės gali būti šantažuojami”, –
pridūrė jis. 

Jei liustracijos procesas būtų bu-
vęs skaidresnis, būtų paprasčiau su-
valdyti situaciją. Pasak jo, vis dar yra
žmonių, kurie neprisipažino bendra-
darbiavę su KGB, o vėliau prane šė, kad
yra šantažuojami. D. Jauniš kis nede-
talizuoja, kiek tokių žmonių valstybės
institucijose galėtų dirbti.

Elektroninis balsavimas

VSD skeptiškai vertina elektro-
ninio balsavimo įvedimo galimybę.
„Mums reikėtų labai rimtai investuo-
ti į savo IT technologijas ir apsaugos
priemones. Tada, kai įsitikiname, kad
jos visiškai apsaugotos nuo pa žei džia-

VSD direktorius Darius Jauniškis ir AOTD direktorius Re mi gijus Baltrėnas.
15 min.lt nuotr.
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mumo, galėtume kalbėti apie elektroninį balsavimą”,
– minėtame kontekste vertindamas elektroninio
balsavimo įvedimą sakė šios įstaigos vadovas. Jam
antrino AOTD direktorius R. Baltrėnas, sakydamas,
kad „Rusijos kibernetiniai pajėgumai daryti įtaką
kibernetinėj erdvėj yra tikrai nemaži”.

„Mes turime labai gerai įvertinti, ar esame pa-
jėgūs užtikrinti nepažeidžiamumą”, – sakė AOTD va-
dovas.

Paskelbtame grėsmių vertinime nurodoma, jog
„tikėtina, kad Rusijos programišiai sieks daryti įta-
ką Lietuvoje vyksiantiems rinkimams”.

Į klausimą, kaip rengiamasi at remti galimas ki-
bernetines atakas rinkimų laikotarpiu, R. Baltrėnas
atsakė, jog tuo rūpinasi Nacionalinis kibernetinio
saugumo centras. Jis priminė, kad elektroninio
balsavimo įvedimas yra įrašytas Vyriausybės prog-
ramoje ir Seimui jau perduotas projektas, kuris duo-
tų pradžią sukurti balsavimo internetu sistemą. 

Lietuvos piliečiai naują prezidentą rinks kitų
metų gegužę. 2019 m. taip pat vyks savivaldos ir Eu-
ropos Parlamento rinkimai. 

Su ataskaita galima susipažinti www.vsd.lt, o iš-
samiau  ją komentuoja G. Visockas (3 psl.).

Parengė Vitalius Zaikauskas

būtinumo išlaidauti stiprinant savo gynybinius pa-
jėgumus. 

Svarbu žinoti ir tai, kad visos pag rindinės Ru-
sijos žvalgybos siekia verbuoti net slaptos informa-
cijos ne tu rinčius, svarbių postų neužiman čius as-
menis Lietuvoje. 

Šią viešą paslaptį dera papildyti Estijos žval-
gybos išvadomis, kad Ru sija siekia užverbuoti kuo
daugiau įta kos agentų. Anot Estijos užsienio žval-
gybos departamento generalinio direktoriaus Mikk
Marran, didžiau sią pavojų kelia Rusijos pastangos
ver buoti įtaką darančius agentus. Jo žiniomis,
„Sankt Peterburge pradėjo dirbti Rusijos ginkluotųjų
pajėgų informacinio karo skyrius, kuriame kiek-
vieną darbo dieną nuo 9 iki 17 valandos informaci-
nio karo kariai dirba prieš NATO” (šiuos žodžius M.
Marran ištarė Taline pristatydamas metinę ataskaitą
„Tarptautinis sau gu mas ir Estija 2018”).

Įtakos agentų verbavimo tikslas, pasak estų
eskpertų, – Europos politikai, verslininkai, moksli-
ninkai ir vi suomenės nuomonės lyderiai, žurna listai.
Kremlius turi tikslą sukurti efektyviai veikiantį tink-
lą, kuris ga lėtų daryti įtaką sprendimų priėmimo pro-
cesams Europoje, pakirsti valstybių tarpusavo pa-
sitikėjimą.

Žodžiu, Rytų fronte – be permai nų. Kaip tvirti-
no VSD ir AOTD vado vai, „Rusija intensyviai siekia
pa keisti globalią jėgų pusiausvyrą ir dominuoti
priskirtoje interesų zonoje” bei „iš Rusijos galima
laukti tik dar ag resyvesnės pozicijos, nes taip šalies
valdžia tikisi pridengti skurdą”. 

Pasipiktinimo banga ir kasdie nės nuotaikos

Džiugu, kad po cheminės atakos prieš į Vakarus
pasitraukusį GRU karininką S. Skripalį NATO ir ES
šalys tapo vieningesnės, griežtesnės. Smerkdamos
Rusijos žvalgybų agre syvumą išsiųsti iš savo teri-
torijos nuo keliolikos iki kelių dešimčių Ru sijos dip-

lomatų nusprendė Kanada, Latvija,
Estija, Lietuva, Lenkija, Vo kietija,
Prancūzija... Daugiausia dip lo matų,
net 60, nutarė išsiųsti JAV. Anksčiau
JAV prezidentas Ronald Reagan Šal-
tojo karo įkarštyje tebuvo išsiuntęs 48
rusų diplomatus. Taigi oficialusis
Washingtonas rimtai su pyko. 

Omenyje turint šias aplinkybes
protaujantiems, blaiviai mąstan-
 tiems, padoriems rusams turėtų būti
labai gėda – jų diplomatai kaip raup-

suotieji vejami iš visos Europos, Amerikos. Tik-
riausiai šią žinią gir dėti nemalonu ir pačiam Rusi-
jos pre zidentui. Kad ir kaip jis meluotų, vis tik tik-
rosios Vakarų pasipiktinimo prie žastys visai ne
tos, kurias sa viems perša V. Putinas 

Bet mums pirmiausia turėtų rū pėti savų, lietu-
vių, nuotaikos. Saky kim, kaip dabar, kai tiek daug
ES ir NATO valstybių vieningai veja lauk rusų dip-
lomtus – žvalgybininkus, jaučiasi Rusijoje sėkmin-
gą karjerą pa daręs teatro režisierius Rimas Tu-
 minas. Ar jam nėra gėda dėl šių žo džių: „Kas iš to,
jei nusipirksime du tankus? Ar vardan jų turime tei-
sę aukoti galimybę kokio nors Lietuvos rajono vai-
kams pastatyti muzikos ar dailės mokyklą? Argi tie
tankai – ne beprotybė? Žinoma, kad beprotybė. Ta  -
čiau kažkodėl ji – nepažabojama”.

Liūdna, kai teatro, meno, kultū ros žinovai pra-
deda vertinti, kiek ir kokių Lietuvai reikia ginklų.
Tik riau siai režisieriai pultų garsiai kvatoti, jei jų ku-
riamus spektaklius imtų vertinti kariškiai. Reži-
sieriai tokius kritikus vadintų neišmanėliais. Ir
būtų teisūs. O kaip apibūdinti reiški nį, kai teatro re-
žisieriai pradeda kiš tis į valstybės saugumo reika-
lus? Įver tinimas turėtų būti toks pat: neišmanėliai. 

Režisieriaus R. Tumino elgesį taikliausiai tink-
lalapyje delfi.lt api bū dino žurnalistas Andrius Užkal -
nis: „Rimas Tuminas elgiasi kaip pa vojingas kvai-
lys”.

Taikliai, vaizdingai pasakyta – pavojingas kvai-
lys. Tiesa, garsus, ži nomas dirigentas, nacionalinės
premijos laureatas Donatas Katkus tame pačiame del-
fi.lt paaiškino, jog „R. Tu minas yra konformistas ir
turi ati dirbti Rusijai”. Dirigentas D. Katkus dar yra
pasakęs: „Gyvename demo kratinėje šalyje ir už to-
kius pasisakymus nereikėtų bausti. Demokratija
nėra vienos srovės nuomonė”.

Taip, bausti nereikėtų. Bet pa duo ti ranką, sės-
tis prie vieno stalo ar vaikščioti į jo spektaklius, – taip
pat nereikėtų.

Lietuvos saugumo departamentas
(VSD) kartu su karine žvalgyba – kon -
tržvalgyba (AOTD) praėjusią sa vaitę
visuomenei pristatė viešąjį grės mių
nacionaliniam saugumui vertinimo už
2017 metus variantą. Svarbiausias
dokumento teiginys – Rusijos kelia-
ma grėsmė nė kiek nesu mažėjo. At-
virkščiai, Kremlius linkęs dar pikčiau
žvanginti ginklais.

Šios tendencijos išliks, nes Rusi jos prezidentu
ir vėl išrinktas Vladi miras Putinas, teturintis
vienintelę išeitį: nepajėgdamas sustiprinti ša-

 lies ekonomikos, jis, trokšdamas atro dyti stiprus ir
įtakingas, priverstas dar la biau pyktis su Vakarais.
Pavyz džiui, che mine medžiaga „Novičiok” apnuo dijo
į Didžiąją Britaniją pasi trau kusį savo buvusį agen-
tą Sergejų Skripalį.

Žinoma, Rusijos slaptųjų tarnybų akimis žvel-
giant, S. Skripalis – iš davikas. Bet žudyti jį svetimoje
teri torijoje ypač pavojingu būdu aplinki niams –
barbariškumo požymis. Juolab kad brutalių žmog-
žudysčių Vakaruose Kremlius yra surengęs ir dau-
giau. Labiausiai įsimintinos ra dioaktyviuoju polo-
niu nužudyto Ru si jos agento Aleksandro Litvinen-
kos ir neva pasikorusio oligarcho Boriso Berezovs-
kio mirtys. 

Tad turiu vilties, kad ataskaita, kurią Seimo rū-
muose pristatė VSD direktorius Darius Jauniškis ir
AOTD direktorius plk. Remigijus Baltrėnas, sugėdins
tuos, kurie tvirtina, jog išlaidų gynybiniams pajė-
gumams didinimas – nereikalingas, o Krem liui ad-
resuota prezidentės Da lios Grybauskaitės kritika –
perteklinė.

Rusijai svarbūs Lietuvos prezidento rinkimai

O dabar – apie tai, kas įsiminė atidžiai per-
skaičius ataskaitą. Ru sijai labai svarbu, kokį pre-
zidentą Lie  tuva išsirinks 2019-aisiais metais. Aki-
vaizdu, kad Kremliui būtų pa rankesnis ne toks
principingas ir aštrus prezidentas kaip Dalia Gry-
 bauskaitė. Todėl laukime pačių įvai riausių provo-
kacijų. Didelė tikimybė, jog Rusijos žvalgyba mes
milžiniškas jėgas, kad mes, lietuviai, išsirinktu me
prorusišką šalies vadovą.

Taip pat akivaizdu, kad Rusija vis dar naudojasi
savo archyvuose sau goma įslaptinta informacija apie
buvusius KGB agentus Lietuvoje. Tiksliau tariant,
Rusija bando šanta žuoti ir tuos buvusius KGB agen-
tus, kurie prisipažino, ir tuos, kurie nuslėpė savo
praeitį. 

Įsidėmėtina ir tai, kad Rusijos am basadoje Vil-
niuje trečdalis dirban čių diplomatų – žvalgybinin-
kai. O tai, matyt, daug. Vadinasi, visi tie sapa-
 liojimai, esą Lietuva nėra svarbi Ru sijai, – akių dū-
mimas. 

Nėra netikėtos ir šios Maskvos pa stangos: su-
stiprinti lietuvių nuo monę, esą Lietuvai nėra jokio

Pavojingiausi – įtakos
agentai ir kvailiai
GINTARAS VISOCKAS

Atkleta iš 1 psl.

Oras buvo puikus, tad
visi margučiai buvo suka-
binėti per pusdienį. Velykų
medžio puošėjai tiksliai su-
skaičiavo surinktą kraitį –
dabar ant šakų plazda 16
tūkstančių 140 margučių –
kone dvigubai daugiau nei
pernai. Kraitis būtų dar
gausesnis, bet kai kurie
kiaušiniai sudūžo. Nuo per-
nykščio medžio nukabinti
margučiai buvo išsaugoti
ir vėl šiais metais panau-
doti. 

Švėkšniškiai ištisus
metus rinko tuščius kiau-
šinius, namuose juos spal-
vino, vėrė ant siūlų, girliandas krovė į dėžes. Nuo-
taikingoje akcijoje iš viso dalyvavo 120 Švėkšnos
neįgaliųjų daugijos narių. Kiaušinius rinko ir jų
draugai, giminės, artimieji – įsijungė visas
miestelis. Organizatoriai buvo iš anksto nu-
sprendę, kad Velykų medį puoš Lietuvos vėliavos
spalvomis išmarginti kiaušiniai. Taip švėkš-
niškiai pažymėjo valstybės atkūrimo šimtmetį.
Akcijos rėmėjams teko paaukoti ne vieną savo
laisvalaikio valandą. Paruošti ir nuspalvinti, su-
verti į girliandas tiek kiaušinių – kruopštumo,
laiko ir kantrybės reikalaujantis darbas. Mar-
gučiai dekoruoti įvairiai: apmegzti, dažyti, ap-

nerti, apvynioti popieriumi, raižyti.
„Kūrybos procese dalyvavę švėkšniškiai ak-

ciją įvertino kaip geriausią poilsį ir vaistą nuo
visų ligų – spalvindami margučius panirdavo į
meditacijas, pamiršdavo savo kasdienius rū-
pesčius”, – pasakojo I. Riterienė. Margučiai su-
kabinti ant nukirsto ąžuoliuko, kurį dovanojo
švėkšniškis Algimantas Pužas. Kitoks medis
netiktų, nes aplikacijomis papuošti kiaušiniai su-
drėksta ir pasunkėja. Tik ažuolo šakos gali iš-
laikyti tiek puošmenų. Draugijos nariai į re-
kordus nesitaikė, bet tokio Velykų medžio, jų ži-
niomis, niekas dar neregėjo.

lrytas.lt info

16 tūkstančių  margučių medis 

Švėkšnos Neįgaliųjų draugijos narių ir jų draugų bei giminių sukurtas margučių
medis yra skirtas Lietuvos 100-mečio garbei.
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TELKINIAI

Švenčiant Lietuvos valstybingumo atstatymo šimt-
metį ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną  –
Kovo 11-ąją, Argentinos Lietuvių Bendruomenės
valdyba (ALB ALOST) organizavo „Lietuvių šokių
festivalį”.

Renginyje dalyvavo lietuvių tautinių šokių
grupės: „Dobilas” (Susi vie nijimas lietuvių Ar-
gentinoje), „Inkaras” (Argentinos lietuvių

centras), „Mindaugas” (draugija „Min dau gas”) ir
„Nemunas” (draugija „Nemunas”).

Vasario 18 d. įvyko pagrindiniai Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo šimtmečio renginiai  Ar-
gentinoje. Renginys prasidėjo su šv. Mišiomis lietu-
viškoje Aušros vartų parapijoje Avellanedos mieste,
su kunigu Se bastián Genoni. Po to įvyko iškilmės  pa-
rapijos kieme prie kryžiaus, kur dalyvavo Argenti-
nos LB valdybos pirmininkas Juan Ignacio Fourment
Kalvelis, Argentinos užsienio bendruomenių fede-
racijos pirmininkas Juan Sarrafian, visų Argentinos
lie tuvių draugijų pirmininkai, bendruo menės ir
parapijos nariai.

Minėjimas prasidėjo tylos minu te, po jos buvo su-
giedoti Argentinos ir Lietuvos himnai. Argentinos
užsie nio bendruomenių federacijos pirmi nin kas J.
Sarrafian ir Argentinos LB valdybos pirmininkas J.
I. F. Kalvelis sveikino visus susirinkusius su Lie tuvos
nepriklausomybės šimtmečiu.

Pietų „Susivienijimo lietuvių Argentinoje”
draugijos patalpose metu koncertavo ansamblis
„Vil niaus pynimėlis”, atvykęs iš Lietu vos.

Daugelio bendruomenių nariai, susirinkę kar-
tu švęsti nepriklauso mybės buvo dėkingi už tokią ga-
limybę ir už įspūdingą koncertą.

Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio renginiai
vyko ir kituose Ar gen tinos miestuose. Berisso lie-
tuvių bendruomenė, kurią sudaro draugijos „Ne-
munas” ir „Mindaugas”, bei lietuviška radijo va-
landėle „Ecos de Lituania”, šventė šimtmečio dieną
– Vasario 16-ąją.

Iškilmės vyko prie lietuviško pa minklo „Rū-

Lietuvos šimtmetis Argentinoje –  gausus renginiais

Lietuvos 100-mečio šventės dalyviai – Argentinos Lietuvių Bendruomenės atstovai: esame lietuviai ir to niekada ne-
pamiršime.

Šventės pradžia – lietuviškoje Aušros Vartų parapijoje Avellanedos mieste. 

pintojėlis” pačiame Berisso miesto centre. Lietuvių
šventėje dalyvavo Berisso meras dr. Jorge Gabriel Ne-
dela, miesto savivaldybės užsienio bendruomenių de-
partamento koordinatorius ir Argentinos LB  val-
dybos pirmininkas J. I. F. Kalvelis, draugijų „Ne-
munas” ir „Mindaugas” valdybų atstovai bei ben-
druomenių nariai.

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 100-
ųjų metinių šventę pra dėta Argentinos ir Lietuvos
himnais. Po to buvo perskaityta LR Pre zidentės Da-
lios Grybauskaitės, užsie nio reikalų ministro Lino
Linkevi čiaus ir Pasaulio Lietuvių Bendruo menės pir-
mininkės Dalios Henke sveikinimai.

Vėliau Vilniaus universiteto Tarptautinių san-
tykių ir politikos mokslų instituto praktikantas
Gied rius Leskauskas, kuris atvyko į Ar gentiną atlikti

praktiką ir padėti „Nemuno” lietuvių kultūros
draugijai, perskaitė pranešimą apie šimtmečio svar-
bą bei priminė kitas svarbias  Lietuvai datas: tai Kovo
11-oji ir Sausio 13-oji.

Šimtmečio minėjimas taip pat įvyko  Rosario
mieste. Renginį organizavo LR garbės konsulatas Ro-
sario mieste ir Rosario miesto savivaldybė.

Iškilmės prasidėjo iš pat ryto Argentinos ir
Lietuvos valstybinių vėliavų iškėlimu bei „Vilniaus
pyni mėlio” ansamblio pasirodymu. Ansamblis va-
kare koncertavo ir viename iš pagrindinių Rosario
mies to teatrų.

Šventinės iškilmės taip pat įvyko Tandil mies-
te ir Cordoboje, kur susirinko nemažai lietuvių
bendruomenės na rių ir miesto atstovų.

ALB info ir nuotr.

,,Mindaugo” draugijos jaunimas: štai kokie gražūs yra lietuvių tautiniai šokiai ir kaip sma-
gu juos šokti.

,,Nemuno” šokėjai scenoje spinduliavo puikią nuotaiką.
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RŪTA SIDABRAS

2018-ieji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
100-mečio metai. Per pastaruosius kelis mėnesius, o
ypač vasario-kovo mėnesiais, vyko įvairiausių tam skir-
tų renginių – tik spėk suktis: pobūvis, koncertas, mi-
nėjimas, paroda ir t.t. Nuostabu, kad taip kūrybingai
toli nuo Tėvynės Lietuvos puoselėjama lietuvybė. 

Štai ir negausus Beverly Shores lietuvių klubas
kovo 18 d., trečiąjį mėnesio sekmadienį, surengė
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-me-

čio paminėjimo šventę. Beverly Shores – nedidelė, Lie-
tuvos pajūrio miestelius primenanti gyvenvietė.
Manau, todėl čia vasarą dažnai sutiksi lietuvių šei-
mų ne tik iš aplinkinių Indianos miestų bei mieste-
lių, bet ir iš toliau – Čikagos bei jos priemiesčių. 

Lietuvos 
Nepriklausomybės 
atkūrimo 100-metį 
šventė ir 
Beverly Shores 
lietuviai

1 val. p. p. Šv. Onos bažnytėlė buvo beveik pilnu-
tėlė. Kunigas Gediminas Keršys pradėjo šv. Mišias.
Bažnytinio choro giesmininkai ir visi susirinkusie-
ji pasimelsti turėjo galimybės pritarti jauniesiems
giesmininkams. Be to, chorui pritarė smuiku griežusi
Rasa Stanevičienė.  

Kunigas Gediminas pamokslo metu labai nuo-
taikingai bendravo su jaunaisiais choristais. Šie
savo ruožtu pažadėjo kun. Gediminui paprašyti tė-
velių, kad vasarą, prieš atvykstant prie ežero išsi-
maudyti, trečiąjį mėnesio sekmadienį  galėtų daly-
vauti ir giedoti šv. Mišiose, o tik po to eiti į ežerą mau-
dytis. Juk ir vanduo po pietų daug šiltesnis! Be to,
kun. Gediminas paminėjo, kad pro bažnyčios langą
galima pamatyti įvairiausių paukščiukų, o kartais
pasirodo net žvėreliai (tuo metu pro langą buvo ma-
tyti, kaip pešasi burundukas su voveryte), tačiau,
sakė, pamokslo reikia klausytis susikaupus ir nesi-
žvalgyti pro langus.

Šv. Mišioms pasibaigus Beverly Shores Lietuvių
klubo valdybos pirmininkė Rūta Sidabras paskelbė
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio mi-
nėjimo pradžią. Ji pakvietė giedoti Amerikos ir Lie-
tuvos himnus. Po to Jolanta Ignatova perskaitė eilių,
skirtų Lietuvai Tėvynei. Laisvė nedovanojama, ją rei-
kia išsikovoti. Jolanta paprašė pagerbti žuvusius už
nepriklausomą, laisvą Lietuvą tylos minute. Natalija
Vaznelienė, lydima Ingridos Bansevičienės, uždegė
geltoną, žalią ir raudoną atminimo žvakes.

Julius Milevičius perskaitė Lietuvos Tarybos 1918
m. vasario 16 d. pasirašytą Lietuvos Nepriklauso-
mybės aktą, o Jolanta Ignatova – aktą dėl Lietuvos ne-
priklausomos valstybės atstatymo 1990 m. kovo 11 d.,
priimtą Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Sei-
mo. 

Meninę programą atliko pop choras „Svajonė”.
Koncerto metu skambėjo L. Seidukienės dainos, ku-
rias atliko solistės Adia, Agnė, Gabrielė, Greta, Ieva,
Sofija. Joms pritarė šaunus būrys jaunesniųjų „Sva-
jonės” dainininkų. K. Kubilinsko, V. Palčinskaitės, J.
Degutytės, A. Matučio bei kitų žymių poetų eiles
skambiai ir nuotaikingai deklamavo mažosios, 4–7
metų dainorėlės: Agita, Meda, Ieva, Kornelija, Ka-
rolina, Vanessa, Mia, Smiltė ir Luka.

Po programos klubo pirmininkė Rūta pakvietė
pasivaišinti šventiniu tortu, užkandžiais bei kavute. 

Pasistiprinę svajoniečiai nuvyko apžiūrėti „Li-
tuanica” parką. Pirmininkė Rūta trumpai papasakojo

Beverly Shores lietuviai ,,Lituanica” parke: Natalija Vaznelienė, Diana Roreika, Reda Venckus, Revita Durtinavičiūtė, Jo-
rana Bansevičiūtė, Evaldas Rudzevičius, Elena Rudzevičiūtė, Benita Bansevičiūtė, Ingrida Bansevičienė, Gintaras Ban-
sevičius, Ada Sutkuvienė, Ainė Rudzevičiūtė, Jolanta Ignatova. R. Sidabras nuotr.

parko istoriją ir pakvietė dalyvauti vasaros gegu-
žinėje. Po to palydėjo prie Michigano ežero. Jauni-
mas, žinoma, nuskubėjo prie vandens. Kai kuriems
nepavyko laiku pasprukti nuo atskubančių ežero
bangelių, ir namo teko grįžti šlapia avalyne, bet už-
tat su gera nuotaika. 

Kaip vienas iš tėvelių išsireiškė: „Mes atradome
naują Ameriką”.

Noriu pasidžiaugti ir padėkoti pop chorui „Sva-
jonė”, jų vadovei Alinai Šimkuvienei, vaikučių tė-
veliams. 

„Vienas lauke ne karys,” – dažnai kartodavo Jo-
nas Vaznelis. Aš pritariu jam ir sakau ačiū Juliui Mi-
levičiui, Lorettai Kasparas, Dianai Johns, Jolantai
Ignatovai, Loretai Vician, Evaldui Rudzevičiui ir vi-
siems kitiems, prisidėjusiems ir dalyvavusiems
šventėje.

Rūta Sidabras – Beverly Shores Lietuvių klubo
valdybos pirmininkė

Kovo 18-tą, sekmadienį, saulutė ridinėjosi po Be-
verly Shores kopas, o į Šv. Onos bažnyčios kiemą vie-
na paskui kitą riedėjo mašinos. Mišios lietuvių kal-
ba čia prasideda tik 1 val. p. p., tačiau tą sekmadienį
bažnyčia buvo pilna šurmulio gerokai prieš vidur-
dienį, nes čia vyko kažkas nuostabaus. Ogi iš Čika-
gos atvažiavęs vaikų ir jaunimo pop choras „Svajo-
nė” ruošėsi giedoti Mišioms. Pop choras „Svajonė”
savo veiklą pradėjo 2007-ais metais ir jam sėkmingai
vadovauja Alina Šimkuvienė. Vaikų amžius – nuo 4
iki 13 metų.

Mažosios ,,Svajonės” dainininkės praneša, kad šią vasarą
Kryžių kalne bus pastatytas ir JAV lietuvių kryžius. Ren-
kamos aukos šiam projektui.

Pop choras ,,Svajonė” giedojo per Mišias ir vėliau atliko
šventinę programą.

Padainavus malonu ir pasivaišinti. Iš k.: Greta Stanevičiū-
tė, Sofija Tunkevičiūtė, Gabrielė Jucys ir Agnė Malcius.

Šventinių Mišių dalyviai gieda kartu su ,,Svajone”. Audronės Kižytės nuotraukos

Viešnios iš Čikagos prie Michigano ežero.
R. Sidabras nuotr.
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TEATrų Ir KoNcErTų sALėsE

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Vėl tapti jaunu – tai Fausto svajonė. Ir
už ją jis skaudžiai sumokėjo. Nei vienas
iš mūsų nenorėtų sulaukti tokio likimo,
tačiau kai pasieki tam tikrą amžių, ne-
sunku suprasti jaunystės geismą. Dau-
geliui Charles Gounod Faustas yra se-
nas, mylimas bičiulis, kurį nedvejoda-
mi priimame į savo ratą. Naujiesiems,
jaunesniems žiūrovams tai galbūt at-
radimas. Kokia bebūtų Jūsų patirtis
su šiuo legendiniu personažu, šis še-
devras patenkina kiekvieną, trokštan-
tį patirti kažką ypatingo – tai ir šlovin-
ga muzika, ir teatrinė drama.

Šiemet man nusišypsojo triguba
laimė – per mažiau nei mėnesį
mačiau ,,Faustą” net tris kartus!

Pirmąkart – vasario 23 d. Lietuvos sos-
tinėje, Vilnius City Opera pastatymą
(rež. Dalia Ibelhauptaitė), po to – du
kartus Čikagoje, Lyric Opera – kovo 9
d. su Ailyn Pérez Marguerite vaidme-
nyje bei kovo 21 d., baigiamąjį ,,Faus-
to” spektaklį, kuriame šį vaidmenį at-
liko Ana María Martínez. Abidvi ža-
vingos sceninės asmenybės, stiprūs
sopranai, nepakartojamos vaidybos
meistrės. Jei reiktų rinktis – mano
klausai ir regėjimui Martínez kūrė įti-
kimesnę, jautresnę Marguerite nei
Pérez. Fausto vaidmenį dramatiškai
kūrė debiutuojantis JAV prancūzų te-
noras Benjamin Bernheim, operai di-
rigavo taip pat prancūzas Emmanuel
Villaume. 

Tačiau niekas šiame pastatyme
neužvaldė mano dėmesio taip, kaip
Vita Tzykun. Šios scenografės ir kos-
tiumų dailininkės debiutas Lyric sce-
noje išties stulbinantis. Gimusi Ode-
soje, augusi Tel Avive, karjeros laiptais
kopianti New Yorke, Tzykun pasižymi
daugiasluoksniu meniniu talentu. Jei
yra tiesos pasakyme, kad ,,vienas vaiz-
das atstoja tūkstantį žodžių”, tai Vita
išties galėtų tapti šimtatomio autore!
Atidžiai sekite jos karjerą – manau, ši
menininkė stebins mus dar daug, daug
kartų!

Tiesa, netradicinę šio ,,Fausto”
erdvę Tzykun kūrė ne viena – kartu su
projekcijų dizaineriu David Adam
Moor ir pastatymo dizaineriu John
Frame. Būtent teatre debiutavusio
garsaus Amerikos skulptoriaus Frame
darbai ir tapo pagrindiniu įkvėpimu
scenografei Tzykun ir pastatymo re-
žisieriui Kevin Newburry sukurti sce-
noje tokį įdomų ir spalvingą pasaulį,
kuris labai skiriasi nuo paprastai žy-
miai esketiškesnių tradicinių ,,Faus-
tų”. Turtinga vizuali erdvė įprasmina
ir pateisina režisieriaus matymą –
viskas, kas vyksta scenoje, vyksta
Fausto vaizduotėje, net Mefistofelį jis
sutveria savo rankomis… Tai meni-
ninko erdvė, jo studija, iš kurios jis iš-
eina iš pradžių į platųjį pasaulį, o po
to – į mirtį. Tačiau nors pastatymas vi-
zualiai ir labai turtingas, jo moralinė
šerdis išlieka ta pati, užduota Goethe
ir Gounot genijų – kas atsitinka su
žmogaus gyvenimu, jei jis atiduoda jį
į šėtono rankas. 

Dviguba premjera

Turbūt būčiau praleidęs Lyric Un-
limited ,,Fellow Travelers” pastaty-
mą, jei ne atsitiktinis pokalbis. Per
,,Faustą” sutiktas kolega pastebėjo,
kad Athenaeum teatre rodomo spek-
taklio kūrėjai – tas pats režisieriaus Ke-
vin Newbury ir scenografės Vita Tzy-
kun tandemas, ką tik parodęs mums
tokį įspūdingą ,,Faustą”. Tad kovo 17
d. į šiaurinėje Čikagos dalyje esantį te-
atrą vykau vedamas didelio smalsumo.
1911 m. statytas, 985 žiūrovų talpinan-
tis teatras buvo sausakimšas. Trumpa
paskaita prieš spektaklio pradžią (su
muzikinėmis ištraukomis) paruošė
žiūrovą, įvedant jį į laikmečio kon-
tekstą ir temą. Operos, kurią pagal pu-

siau autobiografinį 2007 m. Thomas
Mallon romaną sukūrė jaunas kom-
pozitorius Gregory Spears, o libretą –
Greg Pierce, premjera įvyko 2016 m.
Cincinnatyje, šio sezono pradžioje ji
buvo parodyta New Yorke, o štai dabar
– ir Čikagoje. Veiksmas vyksta 1953 m.
rugsėjį – 1957 m. gegužę Washington
DC. Tuometinis JAV prezidentas
Dwight D. Eisenhower buvo ką tik pa-
sirašęs įsakymą, draudžiantį homo-
seksualiems vyrams ir moterims dirb-
ti valdiškoje tarnyboje, o senatorius Jo-
seph McCarthy skambino pavojaus
varpais, įspėdamas, kad federalinėje
JAV valdžioje knibžda komunistai,
TSRS šnipai ir homoseksualai. Apie 5
000 žmonių tuomet neteko darbo, ne-
mažai baigė savo gyvenimus savižu-
dybe.

,,Fellow Travelers” – kamerinė,
minimalistinė opera. Beje, labiau apie
meilę nei apie politiką – 6-tojo de-
šimtmečio įvykiai JAV sostinėje tik su-
kuria reikiamą foną. Atlikėjai daina-
vo ir vaidino nepriekaištingai. Jo-
seph Lattanzi, kuris dainavo ir ,,Fellow
Travelers” pasaulinėje premjeroje Cin-
cinnatyje, sukūrė cinišką JAV Valsty-
bės departamento pareigūno Hawkins
Fuller vaidmenį. Kupiną planų ir sva-
jonių jauną reporterį Timothy Laugh-
lin nuostabiai atliko tenoras Jonas
Hacker. Kokia pažanga jo charaktery-
je – nuo vaikiško naivumo iki vyriškos
brandos, su kuria ateina ir pasitikėji-
mas savimi. Šį solistą, manau, greitai
matysime didžiausių operų scenose pa-
grindiniuose vaidmenyse. Dar reikė-
tų išskirti labai gabų, Atlantoje gimusį
baritoną Reginald Smith Jr. Jis ne tik
puikiai atliko senatoriaus Charles Pot-
ter vaidmenį, bet tuo pačiu ,,įkando”
dar dvi papildomas partijas – genero-
lo ir barmeno. 

Moterys dirigentės – nematytas
reiškinys Lyric pastatymuose, bet, lai-
mei, ši klaida atitaisoma. Daniela Can-
dillari tvirta ranka dirigavo 16 muzi-
kantų kameriniam orkestrui. Reikia
pripažinti, kad ,,Fellow Travelers” yra
vienas stipriausių ir įsimintiniausių
pastatymų operos scenoje pastarai-
siais metais.

Šimtas žvakučių…

Leonard Bernstein (1918–1990) –
žymus amerikiečių kompozitorius,
pianistas, dirigentas, lektorius. Jis
buvo vienas pirmųjų JAV gimusių ir
išsilavinimą gavusių dirigentų, ku-
rie pelnė pasaulinę šlovę. Pasak ,,The
New York Times”, tai buvo vienas ta-
lentingiausių ir sėkmingiausių muzi-
kų JAV istorijoje. Kovo 10 d.,,Vėjų
mieste” buvo paminėtas kompozito-
riaus šimtmečio jubiliejus. Pirmoje va-
karo dalyje, diriguojant David Chase,
nuskambėjo vienaveiksmė opera
,,Trouble in Tahiti”, kurią atliko Susan
Graham, Nathan Gunn, Diana Ne-
wman, Josh Lovell ir Emmett O’Han-
lon. Savo tonu tai bene tamsiausias iš
visų Bernstein kūrinių ir, beje, vie-
nintelis, kuriam kompozitorius pats
parašė libretą. Operos atlikimas me-
lomanams buvo netikėta, ir, manau,
maloni staigmena. 

Antrosios koncerto dalies pra-
džioje labai norėjosi išgirsti kokį nors

Gyvenimas po Fausto
Dramatiška dar vieno Lyric operos sezono pabaiga

L. Bernstein šimtmečiui skirtos programos atlikėjai (iš k.): Diana Newman, Ann Toomey, Josh Lovell, Susan Graham, David Chase, Nat-
han Gunn, Kate Baldwin, Alan Higgs, Emmett O'Hanlon, William Billingham. Todd Rosenberg nuotr.

Jonas Hacker (Timothy) ir Devon Guthrie (Mary) operoje ,,Fellow Travelers”. 
Todd Rosenberg nuotr.

Benjamin Bernheim – Faustas su įspūdingais skulptoriaus John Frame sukurtais  perso-
nažais. Cory Weaver nuotr.
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„Open House Vilnius” grįžta į sostinę
instrumentinį Bernstein kūrinį. Vie-
toj to buvo pasirinktas didelio svorio
neturintis vienas iš kompozitoriaus
,,vaikiškų kūrinių” – žaviosios Kate
Baldwin atlikta daina ,,I Hate Music”
(fortepijonu akompanavo William C.
Billingham). Aš asmeniškai nusivy-
liau, kad į vakaro programą nebuvo
įtraukta „Candide” uvertiūra – 4,42 mi-
nučių muzikinis saldainiukas, tapęs
tikru Bernstein autografu (tiesa, gir-
dėjome kitą ištrauką iš ,,Candide” –
,,The Best of  All Possible Worlds”).
Tarp daugelio atmintinų melodijų ant-
roje dalyje norėčiau išskirti tas, ku-
riuos atliko gabus baritonas Nathan
Gunn (Lyric senbuviai, be abejo, pri-
simena jo Figaro ,,Sevilijos kirpėjuje”
2013/14 m. sezone): ,,Lonely Town”,
,,Captain Hook’s Soliloquy” ir ,,To
What You Said”. Reikia pripažinti,
jog Kate Baldwin dramatiškai atliko
,,Take Care of  This House”. Trečioji
antrosios dalies solistė – Susan Gra-
ham – duetu su Kate Baldwin atliko ,,I
Have a Love” iš ,,West Side Story” ir
Wendy dainą “Dream with me” iš ,,Pe-
ter Pan”.

Manau, kad maestro Leonard
Bernstein iš kito pasaulio šypsojosi,
matydamas kaip gražiai Lyric sceno-
je buvo paminėtas jo šimtmečio ju-
biliejus…

Uždanga dar nenusileido

Nors oficialusis Lyric operos se-
zonas jau baigėsi, melomanai ne-
kantriai laukia Andrew Lloyd Weber
ir Tim Rice legendinės roko operos
,,Jesus Christ Superstar”, kuri bus
rodomas šio teatro scenoje nuo ba-
landžio 27 d. iki gegužės 19 d. Londono
muzikos recenzentai sužavėti šiuo
nauju pastatymu, kuris debiutuoja
Amerikos žemyne. Pažiūrėkite jo pri-
statymą interneto svetainėje
www.jcsuperstar.org ir ilgai nedvejo-
dami įsigykite bilietus, nes, užtikrinu,
jie greitai ištirps.

Dar vienas tradicinis sezono už-
darymo renginys – pažintis su būsi-
momis operos žvaigždėmis. Jaunųjų
solistų vakaras – ,,Rising Stars in
Concert” vyks jau šį šeštadienį, ba-
landžio 7 d. 

Na, o ką mums žada kitas, 2018/19
sezonas, kuris netrukus atskubės, ir į
kurio spektaklius bilietai jau parduo-
dami. Jame – visa puokštė publikos nu-
mylėtų operų: Puccini šedevras ,,La bo-
heme”, Mozart paslaptingasis ,,Ido-
meneo” (,,Re di Creta ossia Ilia e Ida-
mante”), Wagner ,,Der Ring des Nibe-
lungen” ciklo trečioji dalis ,,Siegfried”,
groteskinis Verdi ,,Il Trovatore”,
šmaikštusis Massenet ,,Cendrillon”,
ekspresyvioji Strauss ,,Elektra”, leg-
endinė Verdi ,,La Traviata”, dra-
matiškas, iki šiol Lyric scenoje ne-
matytas Handel kūrinys – ,,Ariodante”.
Lyric savo veiklą plečia ir už namų
sienų – Harris teatre įvyks ,,An Amer-
ican Dream” premjera (komp. Jack
Perla, libretas – Jessica Murphy Moo).
Miuziklo žanro gerbėjai turės galimy-
bių pasimėgauti legendiniu Leonard
Bernstein ,,West Side Story”. Laukia ir
atmintinų koncertų: 2018 m. gruodžio
2 d. įvyks operinės žvaigždės Anna Ne-
trebko rečitalis, o 2019 m. kovo 23 d. bus
iškilmingai paminėtas Renée Fleming
bendradarbiavimo su Lyric Opera 25-
metis (kaip šiandien atsimenu jos 1993
m. debiutą Carlisle Floyd operoje ,,Su-
sannah”). Daugiau apie reperturą, bi-
lietų bei abonentų kainas sužinosite ap-
silankę svetainėje www.lyricopera.org
arba tel. 312-332-2244. Teatro ir bilietų
kasos adresas – 20 N. Wacker. Atraski-
te užuovėją už savo namų sienų būtent
šioje muzikinėje šventovėje!

Išskirtinius sostinės architektūros
objektus kartą per metus atve-
riantis festivalis „Open House Vil-

nius” dar niekada nebuvo toks didelis.
Jau balandžio 28–29 dienomis vilnie-
čiai ir sostinės svečiai turės galimybę
visiškai nemokamai iš vidaus patyri-
nėti net 62 skirtingų stilių ir laikme-
čių Vilniaus pastatus, kurie paprastai
yra sunkiai prieinami visuomenei. 

„Open House Vilnius” šiais metais
pristatys net 14 naujų, renginyje dar
nematytų architektūros objektų. Fes-
tivalio lankytojai turės galimybę pir-
mą kartą artimiau susipažinti su LR
kultūros ministerija, Spaudos rūmais,
Juozapo Montvilos kolonija šalia Lu-
kiškių aikštės bei ,,Sodros” administ-
raciniu pastatu. 

Be šių naujienų, kaip ir kasmet,
smalsuolių lauks populiariausi festi-
valio pastatai, tokie kaip LR Vyriau-
sybės rūmai, Kultūros paveldo centras,
Literatūrinis Aleksandro Puškino mu-
ziejus, kūrybinių industrijų centras
„Pakrantė” ir kiti. Organizatoriai itin
džiaugiasi, kad į programą po kelerių
metų pertraukos, atsinaujinęs po 2016
m. kilusio gaisro, sugrįžta Kompozi-
torių sąjungos pastatas su gyvena-
mųjų namų kvartalu. Savaitgalį festi-
valio objektuose vyks ekskursijos, ku-
rias ves gidai savanoriai, o kai
kur – net ir patys jų autoriai.

„Open House Vilnius” sparčiai
plečiantis, šiemet programa bus pa-
pildyta įvairiais renginiais, kurie įsi-
pynę į festivalio pastatų žemėlapį
kvies nepažintas erdves tyrinėti pasi-
telkiant muziką, diskusijas, paskaitas
ar šokį.

Ypatinga šių metų „Open House
Vilnius” programos staigmena – gar-
saus austrų choreografo Willi Dor-
ner kūrinys šokėjams ir miestui. Dau-
gybę pasaulio miestų apkeliavęs šiuo-
laikinis performansas kiekvienam jų
yra kuriamas individualiai. Vilniaus
viešose erdvėse – gatvėse, aikštėse,
kiemuose – kūrinį atliks vietiniai šo-
kėjai. 

Atviros architektūros savaitgalį
jau ketvirtus metus įgyvendina VšĮ
„Architektūros fondas”. Organizacija
2017 metais buvo įvertinta net dviem
Vilniaus miesto apdovanojimais – Šv.
Kristoforo statulėle už Vilniaus ar-
chitektūros sklaidą ir miesto mero R.
Šimašiaus padėka.  

Viena renginio iniciatorių Sandra
Šlepikaitė teigia, kad „Open House Vil-
nius” sukuria galimybę žmonėms ge-
riau pažinti juos supančią architek-
tūrą, kalbėtis apie ją tarpusavyje bei
jungtis į dialogą su architektais, mies-
to planuotojais ar vystytojais, kad
kartu galėtume kurti kokybišką ap-
linką visiems.

Pirmą kartą atviros architektūros
festivalis „Open House” buvo sureng-
tas 1992 metais Londone. Dėl paprastos,
tačiau unikalios ir smalsiai visuome-
nei patrauklios idėjos renginys spar-
čiai paplito po visą pasaulį. Įvairius ko-
kybiškos architektūros objektus kar-
tą per metus galima aplankyti daugiau
nei 40-yje didžiųjų pasaulio miestų, to-
kių kaip Barcelona, Helsinkis, Roma,
New Yorkas, Čikaga. Ketvirtą kartą

Lietuvoje vyksiantis festivalis – kol kas
vienintelis tokio pobūdžio renginys
Baltijos šalyse. 

Plėsti savo architektūrinį žodyną
ir prakalbinti mus supančias sostinės
erdves „Open House Vilnius” šiemet
kvies  balandžio 28–29 dienomis. Vi-
siems atvirą kasmetinį renginį finan-
suoja Lietuvos kultūros taryba ir ko-
merciniai partneriai.

Bernardinai.lt

Juozapo Montvilos kolonija Lukiškėse Norbert Tukaj nuotr. Willi Dorner performansas „Bodies in urban spaces”
Lisa Rastl nuotr.

„Sodros” administracinis pastatas Norbert Tukaj nuotr.

Green Hall Norbert Tukaj nuotr.
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Pastaroji knyga gimė gana greitai – kai Lietu-
voje eilinį kartą lankėsi P. Skaržiaus dukra meni-
ninkė Ina Skardžiūtė-Kozel, kuri čia atvažiuoja
gana dažnai. Su nacionalinio M. K. Čiurlionio mu-
ziejaus direktoriumi Osvaldu Daugeliu susitikusi
viešnia užsiminė ir apie jos turimus tėvo atsimini-
mus, kuriuose aprašomas jo kaip prezidento A.
Smetonos apsaugininko darbas dvi 1938–1939 metų
vasaras Užugirio dvare. Be to, P. Skardžiaus šeima
buvo išsaugojusi ir nemažai J. Smetonienės laiškų
P. Skardžiui, kurie buvo rašyti į DP stovyklą Vo-
kietijoje, Augsburge.

P. Skardžius prisimena ir kitus prezidento šei-
mos narius – ne tik A. Smetonienę, bet ir jų dukrą
Mariją Valušienę, žentą Aloyzą Valušį, kuriam ne-
gaili gerų žodžių, taip pat savo beveik bendraamžį
prezidento sūnų Julių, prezidento seserį Juliją
Smetonaitę. Knygoje aprašomi ir kartu dirbusių pre-
zidento adjutanto pulkininko Stepo Žukaičio, gai-
lestingosios sesers Marijos Ilgauskienės charakte-
riai, jų pomėgiai bei laisvalaikis. Dalį šių prisimi-
nimų spausdino „Dirvos” laikraštis, 1981 metais jie
pasirodė ir „Drauge”, kuriame P. Skardžius taip pat
bendradarbiavo. 

Užugirio rūmai buvo privati prezidento šei-
mos valda ir visuomenei gana uždara, tad įdomu, jog
P. Skardžius smulkiai aprašo rūmų planą bei kam-
barių interjerą, prezidentienės vaišingumą, jos kas-
dienius rūpesčius. Pasak I. Jakubavičienės, iš šių pri-
siminimų bei vėlesnių prezidentienės laiškų P.
Skardžiui galima susidaryti visai kitokį S. Smeto-
nienės portretą nei jis buvo piešiamas sovietmečiu,
kai ji dažniausiai vaizduota tik kaip daug pagiežos
turėjusi kortų mėgėja. Tie laiškai P. Skardžiui į Augs-
burgo lietuvių DP stovyklą, kuriuose į adresatą ji
kreipiasi „Brangus bambino”, o pasirašo juos „Ma-
muku” liudija apie šiltus jų santykius, prisirišimą,
kai jau Amerikoje gyvenusi prezidento našlė buvo
P. Skardžiui ir jo šeimai globėja, finansinė rėmėja ir
guodėja.

Iš P. Skardžiaus prisiminimų galima susidary-
ti įspūdį, kad ūkis Užugiriuose pelnų nenešęs, net bu-
vęs nuostolingas, ir S. Smetonienė užsimenanti
apie tai, kad jau geriau jos tėvų ūkį jie būtų pasirinkę
savo rezidencijai. Pati prezidentienė tvarkė visus
ūkio reikalus, jai viskas rūpėjo pradedant gyvuliais,
kasdieniais ūkio darbais ir baigiant svečių priėmi-
mu. Pats A. Smetona čia mėgo parodyti svečiams jam
dovanotą žirgą, kuris buvęs sunkiai sutramdomas,
taip pat ožį, kurių fotografijos yra knygoje. 

S. Smetonienė atsiskleidė naujai

Prasidėjus Lietuvos okupacijai, 1940 metais P.
Skardžius išvyko į Vokietiją, o po metų grįžo į Lie-
tuvą, įsidarbino geležinkelio bendrovėje. Sovie-
tams sugrįžus, jis suprato, kad neišvengs represijų,
tad 1944-aisiais su žmona ir mažąja dukrele Ina pa-
sitraukė iš Lietuvos. Jau gyvendamas stovykloje
Augsburge, P. Skardžius susirašinėjo su S. Smeto-
niene. Jo laiškai prezidentienei nėra išlikę, bet S.
Smetonienės laiškus asmens sargybinis išsaugojo,
ir dabar naujojoje knygoje jie spausdinami be jokių
trumpinimų. Iš šių laiškų galima sužinoti, kad S.
Smetonienė nuolat rūpi-
nosi P. Skardžiaus šei-
mos likimu, dėjo daug
pastangų, kad ta šeima
būtų iškviesta į Ameri-
ką, ieškojo jų giminai-
čių anapus Atlanto, ku-
rie galėtų padėti, nuolat
siuntė Skardžiams įvai-
rius siuntinius. 

„Tie faktai taip pat
naujai nušviečia prezi-
dento žmonos portretą –
mes matome, kaip ji iš-
gyveno dėl Lietuvos li-
kimo, kaip aukojosi dėl
lietuvių. Ji rūpinosi ne
vien Skardžiais – yra dar
gal apie dvidešimt lietu-
vių šeimų, kurioms ji
bandė padėti pagal savo
galimybes. Vėliau, kai
jau Skardžiams 1949 me-
tais pavyko gauti doku-
mentus ir jie galėjo atvykti, pasirinko, aišku, Cleve-
landą, nes čia gyveno prezidento našlė. P. Skardžius
įsidarbino fabrike, sunkiai dirbo, rūpinosi šeima, o
1950 metais jiems gimė sūnus Jonas, gavęs P. Skar-
džiaus tėvo vardą. Jo krikštamote tapo prezidento
našlė, kuri savo krikšto sūnaus nepamiršdavo pa-
sveikinti įvairiomis progomis – tie atvirukai taip pat
yra išlikę ir spausdinami knygoje”, – sakė I. Jaku-
bavičienė.

P. Skardžius bendravo su S. Smetoniene iki pat
jos mirties 1968 metų pabaigoje. 1972 m. P. Skardžiaus
žmona Ona ir dukra Ina pirmą kartą apsilankė Lie-

Apie prezidento Antano Smetonos asmens sargybą – iš pirmų lūpų

tuvoje, o buvęs prezidento asmens sargybinis P.
Skardžius, laikytas sovietinės Lietuvos liaudies
priešu, į tėvynę grįžti tada negalėjo. Jis nedalyvavo
nei savo tėvo, nei motinos laidotuvėse, tik gavo nuo-
traukas iš Lietuvos su tų laidotuvių fotografijomis.
Vis dėlto Lietuvą prieš pat Nepriklausomybės at-
kūrimą jis išvydo, kai jau artėjant didiesiems po-
kyčiams čia trumpai apsilankė 1989 metais. 

P. Skardžius mirė 1992 metų lapkritį. Ir jo sūnus
Jonas, ir I. Jakubavičienė teigia, kad buvusio pre-
zidento asmens sargybinio sveikatą pakirto žinia apie
1992 metų rinkimų rezultatus Lietuvoje, kai į valdžią
sugrįžo buvę komunistai. Ši žinia taip paveikė P. Skar-
džių (beje, Amerikoje jis savo pavardę pakeitė į
Skardį), kad praėjus kelioms dienoms po rinkimų jo
širdis neatlaikė.

Būsima knyga – „Prezidento rūmai”

2012 metais, kai jam būtų sukakę 100 metų ir pra-
ėjo 20 metų nuo mirties, jo sūnus gydytojas Jonas
Skardis, gyvenantis Santa Fe mieste New Mexico
valstijoje, sukūrė beveik valandos trukmės vaizdo fil-

Prezidentas A. Smetona vaikštinėja po apylinkes. 
P. Skardžiaus nuotrauka

I. Jakubavičienė daug žino apie prezidentą A. Smetoną ir
jo aplinką. A. Vaškevičiaus nuotr.

„Ina Kozel jau anksčiau buvo apie tuos laiškus
ir atsiminimus minėjusi Lietuvoje keliems asme-
nims, bet iki šiol tie unikalūs dokumentai nesulau-
kė reikiamo dėmesio. Kai mes susitikome su ja, kai
pamačiau visą tą medžiagą, unikalias nuotraukas,
iš karto supratau – knyga bus, ir ne bet kokia kny-
ga, o tikrai įdomi, pateikianti dar negirdėtų faktų,
naujai atskleidžianti prezidento ir ypač jo žmonos So-
fijos asmenybę”, – pasakojo knygos sudarytoja.

Aprašė, kaip saugojo prezidentą jo dvare 

Iš pasiturinčios Vyžuonų valsčiaus ūkininko šei-
mos Utenoje kilęs P. Skardžius buvo vyriausias ir la-
biausiai linkęs į mokslus iš aštuonių vaikų, dar šeši
jų mirė vaikystėje. Tėvai sūnų išleido mokytis į  Kau-
ną, kur jis 1936 m. baigė karo mokyklą, buvo pa-
skirtas Kauno karo policijos mokyklos būrio vadu.
Tuo pat metu jis galvojo ir apie teisininko karjerą,
Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę. Jaunas,
gabus, puikiai užsirekomendavęs karininkas buvo
pastebėtas ir Kauno komendantas Jurgis Bobelis 26-
erių metų jaunuolį rekomendavo prezidento A. Sme-
tonos apsaugininku. Knygoje spausdinami P. Skar-
džiaus prisiminimai, koks netikėtas buvo tas siūly-
mas ir kaip vos jį gavęs jau išvyko apsidairyti į pre-
zidento vasaros rezidenciją Užugiryje. Ten jis pra-
leido ir 1938, ir 1939 metų vasarą.

Praėjus daugeliui metų, jau sulaukęs brandaus
amžiaus P. Skardžius nutarė užrašyti savo prisimi-
nimus apie tai, kaip jis saugojo prezidentą ir jo šei-
mą. Nuo jaunystės jis mėgo fotografuoti, tad Užugi-
ryje padarė nemažai įdomių nuotraukų, kuriose – A.
Smetonos ir jo žmonos pasivaikščiojimai po apy-
linkes, dvaro aplinka, ten lankęsi įvairūs svečiai, ūkio
darbų akimirkos. Skaitant P. Skardžiaus atsimini-
mus, krenta į akis jo pastabumas, dėmesys detalėms,
kai jis rašo net apie tai, kokius laikraščius ir kokia
eilės tvarka skaitydavo prezidentas. Jis pasakoja apie
savo pokalbius su A. Smetona, apie prezidento pa-
stabas politinio gyvenimo klausimais, net apie tai,
kad A. Smetonai daug mielesnis ausiai buvo krei-
pinys „tamsta” vietojo „ponas”.    

P. Skardžius prie A. Smetonos automobilio „Buick”. 

mą apie savo tėvą, kurį iliustravo daugybe įdomių
nuotraukų ir savo pamąstymais. Šis filmas yra per-
duotas ir saugomas Balzeko  lietuvių kultūros mu-
ziejuje, jį galima rasti ir internete.   

Menininke tapusi P. Skardžiaus dukra Ina Kozel,
gyvenanti New York valstijoje, panaudojo S. Smeto-
nienės laiškų fragmentus jos tėvui kurdama monu-
mentaliosios tapybos šilkinių vėliavų ir fotografijos
instaliaciją „Karo nuotaka – našlė”,  skirtoje sovie-
tų okupacijos aukoms. Ši instaliacija dabar yra de-
monstruojama Vilniuje, Tuskulėnų memorialiniame
komplekso koplyčioje-kolumbariume. 
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Marija guli sukniubusi, tikra vargšė, visai
netekusi jėgų – lyg sudžiūvusi gėlelė, apie
kurią Ji kalbėjo. Staiga atsiveria uždary-

tas langas, pasigirsta sunkių langinių, daužomų
vėjo, trinktelėjimas... Kambaryje su pirmaisiais sau-
lės spinduliais pasirodo Jėzus...

Išgirdusi triukšmą, Marija pakelia galvą ir pa-
mato spindintį Sūnų: gražų, dar gražesnį nei prieš
kančią, besišypsantį... gyvą! Sveiką! Šviečiantį lyg
saulė... Balti drabužiai primena šviesos audinį... Jis
eina link Jos.

Marija atsiklaupusi sukryžiuoja ant krūtinės
rankas ir sukūkčiojusi, kartu šypsodamasi pro
ašaras prataria: „Mano Viešpats ir mano Dievas!”
Bet neatsistoja, tik susižavėjusi žvelgia į Jį ašaro-
tu veidu, į kurį tačiau sugrįžo ramybė, pamačius
ekstazėje besišypsantį Jėzų.

Tačiau Jis nenori matyti klūpančios lyg tar-
naitės Motinos. Pašaukia Ją, ištiesia į Ją rankas, iš
kurių buvusiose žaizdų vietose sklinda spinduliai,
dar labiau apšviesdami ir taip jau spindintį kūną.
„Mama!”

Šis žodis – tai ne liūdnas pokalbių ir atsisvei-
kinimo prieš kančią žodis; ir ne ant Kalvarijų kal-
no susitikimo širdį plėšianti dejonė; ir ne žodis, iš-
tartas kovoje su mirtim – tai iškilmingas triumfo šū-
kis, džiaugsmo, išsilaisvinimo, meilės bei dėkin-
gumo išraiška.

Jėzus pasilenkia prie Motinos, kuri net neiš-
drįsta Jo paliesti, paėmęs už alkūnių padeda Jai at-
sistoti, priglaudžia prie Savo širdies ir pabučiuoja.

O! Dabar Marija supranta, jog tai nėra vizija –
tai tikrai prisikėlęs Jos Sūnus, Jos Jėzus, vis dar my-
lintis Sūnus! Džiaugsmingai šūktelėjusi Ji apkabina
Jėzaus kaklą, bučiuoja, verkia ir šypsosi... Bu-
čiuoja jau sveiką kaktą, bučiuoja galvą – ji dabar ne-
kraujuoja, o ir plaukai tvarkingi, – bučiuoja švy-
tinčias akis, sveikus skruostus, jau nesutinusią bur-
ną... Suėmusi Jo rankas, išbučiuoja jas iš abiejų pu-
sių, žaizdų vietas, kurios dabar spinduliuoja. Pa-
silenkusi prie kojų, praskleidžia šviečiantį drabu-
žį bučiuoja jas... Galiausiai atsistoja, žiūri į Jį, kaž-
ko delsia...

Jėzus šypteli, nes supranta. Atskleidęs drabu-
žį ties krūtine, taria: „O jos tu nenori pabučiuoti,
Mama? Jos, suteikusios tau didžiulį skausmą, ir ku-
rią paliesti lūpomis esi verta tik tu... Pabučiuok
Mano Širdį, Mama! Tavo pabučiavimas nuplaus pa-
skutinius skausmo prisiminimus ir padovanos
Man tą džiaugsmą, kurio dar trūksta Prisikėlu-
siajam”. Suėmęs rankomis Motinos veidą, pri-
glaudžia Jos lūpas prie žaizdos krašto, iš kur sklin-
da skaisčiausi spinduliai...

Marijos veidas tiesiog paskęsta šiuose spin-
duliuose. Ji tik bučiuoja Sūnų, o Jėzus glosto Ją. Ma-
rija nesiliauja bučiavusi; Ji – lyg ištroškęs žmogus,
negalintis atsitraukti nuo šaltinio, grąžinančio
beveik prarastą gyvybę.

Pirmas prabyla Jėzus: „Viskas jau baigėsi,
Mama. Tau nereikia verkti dėl savo Sūnaus. Iš-

bandymas atlaikytas. Išganymas įvyko. Motina, dė-
koju tau, kad Mane pagimdei, užauginai, kad pa-
dėjai Man gyvenant ir mirštant.

Jaučiau tavo maldas, jos pasiekė Mane, buvo
Mano jėga skausme, lydėjo Mane žemiško gyveni-
mo kelionėse, taip pat ir keliaujant į kitą pasaulį.
Jos pasiekė Mane ant kryžiaus ir pragaruose. Pa-
virto smilkalais, lydinčiais Vyriausiąjį Kunigą,
kai Jis pašaukė savo tarnus į amžinąją Šventyklą
– Dangų. Lydėjo jos Mane ir Rojuje lyg angelų bal-
sų choras Išganytojo vedamoje išganytųjų proce-
sijoje, kad angelai būtų pasiruošę pasveikinti į savo
karalystę grįžtantį Nugalėtoją. Tavo maldas girdėjo
ir Tėvas, ir Šventoji Dvasia; Jie gėrėdamiesi šyp-
sojosi tarsi matydami pačią nuostabiausiąją gėlę gir-
dėdami melodingiausią Rojaus giesmę. Patriar-
chai ir nauji šventieji, nauji, pirmieji, kurie apsi-
gyveno Manojoje Jeruzalėje. Aš perduodu tau,
Mama, jų padėką kartu su giminaičių pabučiavi-
mais, jų palaiminimais, o taip pat ir tavo sielos su-
žadėtinio – Juozapo.

Visas Dangus gieda tau, Mano Motinai, Šven-
tajai Motinai „Osana”; ir ta giesmė niekada nenu-
tils; ji nėra ir niekada nebus tokia apgaulinga
kaip Man giedotoji prieš keletą dienų.

Dabar Aš eisiu pas Tėvą Žmogaus drabužiu. Ro-
jus turi pamatyti  Nugalėtoją kaip Žmogų, kuris nu-
galėjo žmogaus nuodėmę. O po to sugrįšiu: turiu su-
stiprinti tuos, kurie dar netiki, tačiau privalo tikėti,
kad galėtų kitus vesti į tikėjimą; turiu stiprinti silp-
nadvasius, kuriems reikia daug jėgų atsispirti pa-
sauliui.

Ir tada Aš įžengsiu į Dangų. Bet tavęs nepa-
liksiu vienos. Mama, matai šį šydą? Būdamas be-
jėgis vis dėlto dar turėjau jėgų padaryti stebuklą,
kad tave paguosčiau. Tau Aš padarysiu dar antrą
stebuklą: turėsi Mane Sakramente, turėsi realiai
kaip ir tada, kada nešiojai Mane savyje. Tu nieka-
da nebūsi viena. O šiomis dienomis buvai...

Bet išganymui reikėjo dar ir tavojo skausmo. Ir
skausmo nuolat reikės, nes per visus laikus bus
daug naujų nuodėmių. Pašauksiu visus Savo tarnus
šitokiu būdu dalyvauti išganymo darbe. Tu viena
prisidėsi daugiau už visus šventuosius. Todėl ir rei-
kėjo tau taip ilgai išbūti vienai. Dabar nebereikės.
Nes jau nesu atskirtas nuo Tėvo, o tu nebebūsi at-
skirta nuo Sūnaus. Gi turėdama Sūnų turėsi ir
Mūsų Trejybę. Lyg gyvas Dangus žemėje tu neši Jį
žmonėms ir šventinsi Bažnyčią kaip kunigystės Ka-
ralienė ir krikščionybės Motina. O tada Aš pasi-
imsiu tave – jau ne Aš būsiu tavyje, o tu Manyje,
Mano karalystėje, ir dar labiau papuoši Rojų.

Aš eisiu, Mama. Eisiu padaryti laiminga kitą
Mariją. Ir eisiu pas Tėvą, o tada grįšiu pas dar ne-
tikinčius. Mama, pabučiuok Mane kaip palaimi-
nimą. Priimk Manąją ramybę kaip palydovą sau.
Lik sveika”.

Jėzus tarsi susilieja su saulės spinduliais, ku-
rie sklinda iš giedro ryto dangaus...

I. Jakubavičienė teigia, kad ji su savo kolegėmis
stengiasi surinkti kuo daugiau žinių apie preziden-
to sargybą, asmens apsaugą, žmones, kurie buvo pa-
siryžę atiduoti gyvybę už prezidentą. Jų buvo ne-
mažai, tačiau duomenų nėra išlikę daug, tenka juos
rankioti po kruopelę. Vos prieš kelias savaites isto-
rikas, Seimo narus Arvydas Anušauskas išleido
knygą „Prezidento žvalgas: du gyvenimai”, kurioje
pristato  prezidento A. Smetonos apsaugos vadovą Al-
biną Čiuoderį (1898–1965). Šio asmens memuarai ir
užrašai netikėtai buvo atrasti Kolumbijoje, kur jis gy-
veno nemažai metų. Paskutinė jo užduotis buvo už-
tikrinti prezidento pasitraukimą iš Lietuvos pirmąją
okupacijos dieną 1940-ųjų birželį. 

Paklausta, kas yra naujas jos tyrimų objektas, pa-
šnekovė atskleidžia, kad dabar su savo kolegėmis rašo
naują knygą apie Istorinės Prezidentūros rūmus, kuri
taip ir vadinsis – „Prezidento rūmai”. Ši knyga ap-
ims pastato istoriją nuo XIX amžiaus vidurio, bus ap-
rašomi čia dirbę žmonės, daug vietos skiriant ir pre-
zidento rūmų apsaugai, žmonėms, stovėjusiems ša-
lia pirmųjų valstybės asmenų, kurie buvo pasiruo-
šę bet kurią akimirką atiduoti savo gyvybę už pre-
zidentą. Knyga turėtų pasirodyti iki kitų metų ba-
landžio, minint šimtmetį nuo to laiko, kai Valstybės
taryba nusprendė įkurti prezidento instituciją Lie-
tuvoje. Tai, kad tokia knyga reikalinga ir laukiama,
liudija ir faktas, jog minint Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmetį Istorinėje prezidentūroje vos per ke-
lias vasario dienas apsilankė daugiau kaip 10 tūks-
tančių lankytojų.

P. Skardžius su S. Smetoniene Clevelande 1956 m.

P. Skardžius kariniame laive „Prezidentas Smetona” 1939 m.

Marija Valtorta
Marija Valtorta (1897–1961) – italų rašytoja, mis-

tikė, 27 savo gyvenimo metus pragulėjusi ligos pa-

tale. 1943 m. balandžio 23 d., Didįjį Penktadienį,

ji išgirdo Jėzų, kalbantį jai ir prašantį rašyti. Nuo

to momento iki 1951 m. ji prirašė daugiau nei 15

tūkst. puslapių, nuolat pabrėždama, kad ji yra tik

,,plunksna” Dievo rankose. Jos rankraštis tapo kny-

gos ,,Taip man buvo atskleista Evangelija” pa-

grindu. 

Šv. Velykų proga siūlome vieną
knygos skyrelį –  

,,Jėzus pasirodo Motinai”. 

Jėzus pasirodo Motinai
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LIETUVA Ir PAsAULIs

Prezidentė išvyksta į JAV susitikti su D. Trump
Vilnius (Prezidentūros info, BNS)

– Prezidentė Dalia Grybauskaitė ba-
landžio 2 dieną išvyko į Jungtines
Valstijas susitikti su prezidentu Do-
nald Trump.

Baltijos šalių ir JAV vadovų susi-
tikime balandžio 3 dieną numatoma
aptarti gynybos ir ekonomikos klau-
simus.

Lietuva siekia užsitikrinti nuola-
tinį JAV karių buvimą Lietuvoje, taip
pat tikimasi pažangos stiprinant oro
gynybos pajėgumus.

JAV savo ruožtu turbūt pristatys
Baltijos šalis kaip pavyzdį kitoms Eu-
ropos valstybėms dėl gynybos biudže-
tų didinimo.

Vizito metu taip pat bus surengtas
verslo forumas, jame numatoma pasi-

rašyti susitarimus dėl suskystintų gam-
tinių dujų tiekimo iš JAV į Lietuvą.

Baltijos šalyse buvo kilęs susirū-
pinimas, kai D.  Trump  per rinkimų
kampaniją žadėjo pagerinti ryšius su
Rusija, o NATO vadino atgyvenusiu Al-
jansu. Lietuvos pareigūnai su neri-
mu stebi jo ginčus su sąjungininkais
Europoje ir dažnai neprognozuojamą
elgesį.

D. Trump administracijos parei-
gūnai Baltijos šalims rodo itin didelį
dėmesį.

Pastaraisiais mėnesiais atsirado
ženklų, kad D. Trump pozicija Rusijos
atžvilgiu griežtėja – jis leido tiekti gink-
luotę Ukrainai ir išsiuntė 60 Rusijos dip-
lomatų, solidarizuodamasis su Brita-
nija dėl buvusio šnipo apnuodijimo. 

2019 turės devynis skirtingus vardus? 
Vilnius (BNS) – 2019-iesiems Sei-

mas pasiryžęs suteikti devynis skir-
tingus vardus.

Dėl penkių vardų suteikimo spren-
dimai jau priimti. Kiti metai paskelb-
ti Juozo Tumo-Vaižganto, Žemaitijos,
Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos Ta-
rybos pirmininko, Lietuvos valstybės
prezidento Antano Smetonos ir  Jė-
zuitų misijos Lietuvoje metais.

Dar registruotas pasiūlymas 2019-
uosius paskelbti Vietovardžių metais.
Taip norima pabrėžti, kad senieji vie-
tovardžiai yra Lietuvos kultūros, is-
torijos ir kalbos vertybė, o valstybė pri-
valo rūpintis jų išsaugojimu.

Kad pagerbtų savanorių, kariuo-
menės ir kitų Lietuvos piliečių indėlį
į nepriklausomybės kovas kitus metus
norima pavadinti ir Lietuvos Nepri-
klausomybės kovų metais. 

Kitąmet sueina 70 m., kai buvo pa-
skelbta Lietuvių charta, įsteigusi Pa-
saulio lietuvių bendruomenę, dėlto įre-
gistruotas projektas 2019-uosius pa-
skelbti ir Pasaulio lietuvių metais. Taip
pat svarstomas pasiūlymas kitus metus
paskelbti Lietuvos žydų istorijos metais.

Kai Seimas priima sprendimą
dėl kokių nors metų paskelbimo, Vy-
riausybė turėtų parengti renginių
programą bei skirti finansavimą.

Europarlamentarai domėsis Ignalinos AE uždarymu
Vilnius (BNS) – Į Lietuvą šią sa-

vaitę atvyks  europarlamentarų  dele-
gacija domėtis  Ignalinos  atominės
elektrinės uždarymo projektais. Par-
lamentinio Biudžeto kontrolės komi-
teto nariai per vizitą apsilankys pačioje
jėgainėje, Seime, susitiks su Finansų ir
Energetikos ministerijų atstovais.

Šiuo metu Europos Sąjungos (ES)
institucijos pradeda diskusijas dėl
naujo 2021–2027 metų biudžeto. Lietu-
vos vyriausybė siekia jame gauti fi-
nansavimą elektrinės eksploatavimo
nutraukimo projektams.

Lietuva uždaryti Ignalinos AE įsi-
pareigojo stodama į ES. Jėgainė elekt-
ros energijos gamybą visiškai nu-
traukė 2009-ųjų pabaigoje. Eksploata-
vimo nutraukimo darbai gali trukti
dar kelis dešimtmečius.

Projektas pastaruoju metu dėme-
sio centre buvo dėl teisėsaugos įtarimų
elektrinės vadovams neskaidriu turto
pardavimo aukcionu ir politikų svars-
tymų iš uždarymo projektų pašalinti
Rusijos atominės energetikos milžinės
„Rosatom” valdomą bendrovę „Nu-
kem”.

Parlamentarai nesusitaria dėl atostogų
Vilnius (LRT.lt) – Seime ir toliau

stringa įstatymas dėl parlamentarų so-
cialinių garantijų. Politikai ypač ne-
sutaria, ar reikia jiems įteisinti atos-
togas. Konstitucinis Teismas daugiau
nei prieš dešimtmetį yra paskelbęs,
kad Seimas privalo priimti jų darbo są-
lygas nustatantį įstatymą.

Socialinių reikalų ir darbo   ko-
mitetui parlamentarų atostogų klau-
simais, Komiteto vadovės Rimantės Ša-
laševičiūtės teigimu, siūlymų pateik-
ta daug, tad ir diskusijos laukia ne-
trumpos. Iki šiol šis klausimas vis
atidedamas.

„Europos valstybėse tiktai Bul-
garijoje, Slovėnijoje, Makedonijoje,
Bosnijoje ir Hercegovinoje atostogos
yra reglamentuojamos. Jos yra nuo 40
iki 45 dienų. O šiaip atostogos regla-
mentuotos posovietinėse valstybėse:
Baltarusijoje, Rusijoje, Azerbaidžane,
Gruzijoje ir t. t.” – sako Seimo Socia-
linių reikalų ir darbo komiteto pir-
mininkė Rimantė Šalaševičiūtė. 

Seimo vicepirmininkė Rima Baš-
kienė sako, kad taip, kaip yra dabar,
nėra gerai: apsimetimas, kad gulint
prie jūros rengi įstatymus, nėra nor-
malu.

Kaunas pasipuošė Šv. Jokūbo kriauklėmis
Kaunas (DMN info) – Kaunas

pasipuošė visoje Vakarų Europoje
įprastais ženklais – bronzinėmis
kriauklėmis, kurios nurodo piligri-
mams kelią. 

Kaip rašo asociacija „Šv. Jokū-
bo kelio šviesa,” kauniečiams tai
tapo maloni staigmena. Miestelė-
nai ir svečiai atpažįsta šiuos ženklus.

Šv. Jokūbo kelio kriauklės rodys kelią piligri-
mams. „Kauno diena” nuotr.

Rusų diplomatai grįžo namo
Maskva (BNS) – Dėl buvusio rusų

šnipo apnuodijimo Didžiojoje Brita-
nijoje iš JAV išsiųsti rusų diplomatai
balandžio 1 dieną grįžo į Maskvą, tarp
Rusijos ir Vakarų tvyrant didžiausiai
po Šaltojo karo įtampai.

Didėjanti Rusijos ir Vakarų san-
tykių krizė pastarosiomis savaitėmis
nulėmė itin didelę abipusio diplomatų
išsiuntimo bangą. 

Išsiųsdamos 60 rusų diplomatų
JAV prisidėjo prie kitų Britanijos są-
jungininkių, sureagavusių į buvusio
dvigubo agento Sergejaus Skripal ir jo
dukters Julijos apnuodijimą nervus pa-
ralyžiuojančia medžiaga kovo 4 dieną
Anglijos Salisbury mieste.

Dviem lėktuvais, kurie nusileido
Maskvos Vnukovo oro uoste, iš Was-

hingtono ir New Yorko namo parskri-
do iš viso 171 žmogus: 60 diplomatų ir
jų šeimų nariai. Iš JAV, Europos Są-
jungos, NATO šalių ir kitų valstybių iš
viso buvo išsiųsta daugiau kaip 150
rusų diplomatų.

JAV nurodė, kad 60 išsiųstų dip-
lomatų buvo šnipai. Jie dirbo įvairio-
se JAV vietose ir Rusijos misijoje Jung-
tinėse Tautose. Be to, amerikiečiai už-
darė Rusijos konsulatą Seatle.

Tačiau vėliau Washingtonas nu-
rodė, kad Rusija gali kreiptis dėl kitų
diplomatų, kurie pakeistų išsiųstuo-
sius, akreditacijos.

Kovo 30 dieną Maskva paskelbė iš-
siunčianti iš šalies 60 amerikiečių
diplomatų ir uždaranti generalinį kon-
sulatą Sankt Peterburge.

Aptars taikdarių misijos dislokavimą Rytų Ukrainoje
Kijevas (BNS) – Ukrainos prezi-

dentas Petro Porošenka planuoja ba-
landžio 10 dieną lankytis Berlyne ir ap-
tarti su Vokietijos kanclere Angela
Merkel galimybę dislokuoti taikdarių
misiją karo krečiamoje Rytų Ukrai-

noje.
P. Porošenka sakė esąs įsitikinęs,

kad Rusija, spaudžiama tarptautinės
bendruomenės, galiausiai sutiks įves-
ti Jungtinių Tautų taikdarius į visą Do-
necko ir Luhansko sričių teritoriją.

Vokietija „vis dar atvira dialogui“ su Rusija
Berlynas (BNS) – Vo-

kietijos užsienio reikalų mi-
nistras sakė, kad jo šalis lie-
ka atvira dialogui su Rusija ir
tikisi galiausiai „atkurti pa-
sitikėjimą”, nors dabar tvyro
didžiulė įtampa po abipusio
diplomatų išsiuntimo ban-
gos dėl buvusio rusų šnipo
apnuodijimo Jungtinėje Ka-
ralystėje.

„Rusijos elgesys pasta-
raisiais metais neabejotinai
nulėmė labai didelės pasiti-
kėjimo dalies praradimą”, –
sakė Heiko Maas.

„Tuo pačiu metu mums
reikia Rusijos kaip partnerės, regio-
niniams konfliktams spręsti, nusi-
ginklavimui ir kaip svarbaus daugia-
šalės tvarkos stulpo, – sakė jis. – Štai
kodėl mes esame atviri dialogui ir ti-

kimės po truputį atkurti pasitikėjimą,
jei Rusija nori tai daryti.”

Šie komentarai pasirodė Vokieti-
jai prisidėjus prie JAV ir virtinės kitų
Vakarų valstybių, išsiuntusių Rusijos
diplomatus.

Rusija reikalauja susitikimo su J. Skripal
Londonas (ELTA) – Rusijos am-

basada Didžiojoje Britanijoje parei-
kalavo „konsulinio susitikimo” su Ju-
lija Skripal, kuri, pasak Jungtinės Ka-
ralystės žiniasklaidos, atgavo sąmonę.

„Geros naujienos: Julija Skripal
sveiksta. Mes reikalaujame teisės ją pa-
matyti pagal 1968 metų konvenciją
(tarp SSRS ir Jungtinės Karalystės)”,
– sakoma pranešime. 

Kaip anksčiau pranešė televizi-
jos kanalas „Sky News”, Salisbury
mieste nukentėjusi rusė jau gali val-
gyti ir gerti. Savo ruožtu BBC infor-
mavo, kad Julija yra sąmoninga ir
gali kalbėti. Ligoninės atstovai pa-
tvirtino, kad jos būklė „sparčiai gerė-
ja”, nebėra kritinė ir dabar yra stabi-
li. Jos tėvo Sergejaus Skripal būklė te-
bėra „kritinė, bet stabili”.

Rusija išbandė naują raketą
Maskva (ELTA) – Rusija sėkmin-

gai išbandė tarpžemyninę balistinę
raketą, kurią NATO vadina „Satan
2”, skelbia „Euronews”.

Rusijos gynybos ministerijos pa-
viešintame vaizdo įraše matoma, kaip
raketa „RS-28 Sarmat”, NATO vadi-
nama „Satan 2”, paleista iš Plesecko

kosmodromo. 
Teigiama, kad šio tipo raketa gali

gabenti iki 10 ar net 15 branduolinių
kovinių galvučių ir skristi viršgarsi-
niu greičiu. 

Remiantis Rusijos pranešimais,
2020 metais bus pradedama masinė
„Sarmat” raketų gamyba. 

Žingsnis į Šiaurės ir Pietų Korėjų suartėjimą
Seulas (LRT. lt) – Šiaurės Korėjos

vadovas Kim Jong Un ir jo žmona ba-
landžio 1 dieną dalyvavo pirmame per
daugiau kaip dešimtmetį Pietų Korė-
jos atlikėjų koncerte Pchenjane, – pra-
nešė Pietų Korėjos kultūros ministe-
rija.

Šis Pietų Korėjos atlikėjų apsi-

lankymas Šiaurės Korėjos sostinėje
yra naujausias susitaikymo gestas
prieš balandžio 27 dieną numatomą
abiejų šalių viršūnių susitikimą. Drau-
giški Korėjų santykiai atkuriami po ke-
lis mėnesius tvyrojusios didžiulės
įtampos dėl Pchenjano branduolinės ir
raketų programų.

Vokietijos užsienio reikalų ministras H. Maas nori šil-
tesnių santykių sy Rusija. Reuters/Scanpix nuotr.
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Aurelijus Prapuolenis, gyvenantis Lemont, IL, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate lie-
tuvišką spausdintą žodį.

Stasė Olšauskas, gyvenanti Hickory Hills, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos žodžius ski-
riame Jums.
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Lietuvos ir pasaulio lietuvių mo kyklose, tuoj po Velykų atostogų, skel biamas li-
teratūrinių rašinių ir piešinių konkursas, skirtas palaimin tojo Teofiliaus Matu-
lionio atminimui ir būsimam susitikimui su popiežiumi Pranciškumi šį rugsėjį. 

Įvairaus amžiaus moksleiviai per kelias literatūros, dailės, etikos ar tikybos
pamokas rašys ir pieš šių dviejų ypatingų asmenybių gyvenimo ir veiklos
motyvais. Vyskupo Teofiliaus biografijoje – drąsus ir ištikimas darbas žmo-

nių labui, So vietų Rusijos kalėjimai ir lageriai, sugrįžimas į nepriklausomą Lie-
tuvą, pokario metai, naujas kalinimas ir nepalaužiama laikysena okupacijos
sąlygomis. Popiežius Pranciškus – tai šių dienų Katalikų Bažnyčios atgaiva, troš-
kimas suprasti kiekvieną žmogų, jautrumas vargšams ir atstumtiesiems, nuo-
širdus ir paprastas bendravimas su kitomis religijomis, jaunimu, žiniasklai-
da. Įsivaizduojant popiežiaus apsilankymą Lietuvoje, pirmiausia iškyla jo pa-
ties pasirinkti susitikimai su buvusiais politiniais kaliniais ir tremtiniais, Ho-
lokaustą išgyvenusiais žydais, jaunimo atstovais, apsilankymas KGB pože-
miuose, kur buvo kalinamas ir T. Matulionis.

Rašinių ir piešinių konkursą mo kyklose paskelbs mokytojai, pirmąją at-
ranką atliks mokyklų administra cijos sudaryta literatūros, dailės, eti kos ir ti-
kybos mokytojų komisija, Trys geriausi kiekvienos konkurse dalyvaujančios
mokyklos rašiniai ir trys piešiniai iki šių metų gegužės 20 d. turi būti siunčiami
į Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondą (TM fondas) Vilniuje. Čia geriau-
sius mokslei vių rašinius ir piešinius atrinks fondo pakviesti ekspertai. 

TM fondas įsteigia tris premijas už geriausius rašinius ir tris – už geriausius
piešinius. Pirmųjų vietų lai mėtojams bus skiriama po 200 eurų, antrųjų ir tre-
čiųjų – po 100 eurų. 

A † A
PROF. DR. JONUI RAČKAUSKUI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame šei-
mą bei gimines ir artimuosius

Beverly Shores Lietuvių klubas, Indiana

Moksleivių konkurso tema – 
palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus

Kiekviena auka stiprina Katalikų Bažnyčią
Lietuvoje ir išeivijoje!
• Prašome čekį siųsti adresu:

Lithuanian Catholic Religious Aid,
64 –25 Perry Avenue
Maspeth, NY 11378 – 2441
LCRA’s Tax ID # is 11-2326652

• Aukokite LKR Šalpai kreditine kortele per Paypal:
www.LKRSalpa.org skyriuje AUKOS

• Aukokite LKR Šalpai per ,,Combined Federal
Campaign” programą. LKRŠ kodas: 10019

• Prašome įtraukti LKR Šalpą sudarant  testamentus.

Lietuvių Katalikų religinė šalpa
remia katalikišką ugdymo, religinę ir
karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir
išeivijoje

Tel. 1-718-326-5202; El. paštas: info@lkrsalpa.org
,,Facebook”: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa
Internetinė svetainė: www.LKRSalpa.org

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa

Geriausi rašiniai bus skelbiami internetinėje spaudoje, skaitomi ka talikų
radijo „Mažosios studijos” laidose. Geriausi piešiniai birželio pra džioje Vil-
niuje bus pristatyti parodoje ir aukcione, kuriame dalyvaus am basadoriai, dva-
sininkai, versli ninkai, politikai. 

Pal. Teofiliaus Matulio nio fondo vardu 
Vaidotas Žukas, kun. Julius Sasnauskas

KonKurso paštas:
Katalikų radijo „Mažoji studija”

Pilies g. 4, 
LT-01132 Vilnius

tmfondas@gmail.com +3706 8689249



http://draugokalendorius.org

DRAUGAS2018 BALANDŽIO 3, ANTRADIENIS12

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius balandžio 4 d., trečiadienį,1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą PLC Lemon-
te, kur matysite istorinį filmą apie legendi-
nį žemaitį Tadą Blindą.  

�  Balandžio 8 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių Pasaulio lietuvių centro (Lemont,
IL) didžiojoje salėje rengiami Atvelykio pietūs.
Vietas užsisakyti galima misijos raštinėje tel.
630-257-5613 arba 630-888-5013. Kaina
suaugusiam – 25 dol., šeimai – 50 dol. Nuo-
širdžiai kviečiame.

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

sarį, bet atidėtas dėl oro salygų. Kviečiame
dalyvauti.

� Balandžio 22 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių ,,Sielos” galerijoje, Lemonte, LUMA
(Lietuvos universitetų moterų asociacija) na-
rės kviečia į renginį ,,Įkvėpti dalintis grožiu.
Sūduvos dovanos”. Skulptoriaus Vytauto Ka-
šubos ir dailininkės Magdalenos Stankūnie-
nės kūrybą pristatys Rima Kašubaitė Binder
ir Viktorija Kašubaitė Matranga. Dainuos
solistas Darius Kairys, skambės Daivos Ka-
ružaitės ir Stasės Jagminienės poezija. Bus
vaišės. 

� ŠALFASS 2018 metų jaunių krepšinio tur-
nyras vyks gegužės 19–20 d. Detroite. Re-
gistruotis iki gegužės 4 d. Informacija tel.
734-646-0080 (Linas Polteraitis).

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

Skambinkite Deimantei Komskienei tel. 708-789-7598.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo

bažnyčiai (Marquette Parke)

reikalingas fortepijonas.

Būtume labai dėkingi

galinčiam jį padovanoti.

Skambinti tel. 773-776-4600. 

Jaunimo centrui Čikagoje (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) skubiai rei-
kalingi prižiūrėtojai – vyras ir moteris, arba vienas vyras. Butas Jaunimo centre
– nemokamai. Reikia turėti Social Security numerį. Teirautis tel. 773-507-8692
(Neringa). 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-osios metinės, ši visiems po pasaulį

išsibarsčiusiems lietuviams svarbi Vasario 16-osios šventė šiais metais buvo

paminėta ir Havajuose, Honolulu mieste. Į minėjimą, vykusį 43 aukštų Ala Moa-

na Center dangoraižio septintojo aukšto salėje, susirinko apie 40 Havajų lietuvių

bendruomenės narių. Dauguma iš jų – vadinamieji trečiosios bangos emigrantai.

Susirinkusieji apgailestavo, kad renginyje negalėjo dalyvauti Elena ir Audrius Ag-

linskai, kurie tuo metu buvo išvykę į Lietuvą. Pastate, kuriame vyko Vasario 16-

osios paminėjimas, gyvena Arvydas ir Agnė Umbrasai. Jų dėka jau ne pirmą kar-

tą Ala Moana Center suburiami Havajuose gyvenantys lietuviai. Nors mūsų tau-

tiečių šame žemės kampelyje yra nedaug, tačiau smagu, kad ir čia veikia lietu-

viška šeštadieninė mokykla, kurioje mokosi 12 mokinių. 

,,Draugo” info

Ir Havajų lietuviai paminėjo Lietuvos 100-metį

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį paminėjo ir Havajuose gyvenantys lietuviai.
Hok Aroh nuotraukos

Šventės akimirkos Ala Moana centro salėje

Lietuviškoje šeštadieninėje mokykloje Havajuose – 12 moksleivių.


