
Akimirka iš paminklo atidengimo iškilmių.     Jono Kuprio nuotr.   
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Visiems gyvenimas duoda viską, tik dauguma to nežino. – Jorge Luis Borges.

Šeštadienį, gegužės 4 dieną Pasaulio lietuvių centre
Lemonte buvo iškilmingai atidengtas paminklas
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų

vadui Adolfui Ramanauskui Vanagui ir visiems Lietuvos
miško broliams – partizanams (autorius Jonas Jagėla). Iš-
kilmingoje paminklo atidengimo ceremonijoje dalyvavo
svečių iš Lietuvos – A. Ramanausko Vanago dukra Auk-
sutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, anūkė, karo gydytoja

Inga Jancevičienė, LR užsienio reikalų ministerijos atstovai
– ministras Linas Linkevičius, užsienio lietuvių departa-
mento vadovas, LR generalinis konsulas Čikagoje Mant-
vydas Bekešius, Lietuvių Bendruomenės Krašto valdy-
bos pirmininkas Arvydas Urbonavičius, šauliai, skautai,
moksleiviai ir nemažas būrys Amerikoje gyvenančių lie-
tuvių. Daugiau apie šį renginį skaitykite viename iš arti-
miausių ,,Draugo” numerių.

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 66 dienos

Atidengtas
paminklas 

Lietuvos 
partizanams

Dr. Jonui Daugirdui
– staigmena,
surengta
redakcijoje
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Penktadienis, balandžio 3 diena
,,Draugo” redakcijoje buvo neeilinė
– 110-uosius metus leidžiamam

mūsų laikraščiui ir jame dirbantiems
žmonėms buvo parodytas ypatingas
Lietuvos Respublikos dėmesys. Redak-
cijoje apsilankęs Lietuvos užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius ,,Draugo”
tarybos nariui, žurnalo ,,Lithuanian He-
ritage” redaktoriui dr. Jonui Daugirdui įtei-
kė aukščiausią LR Užsienio reikalų mi-
nisterijos  (URM)  apdovanojimą  – gar-
bės ženklą ,,Lietuvos diplomatijos žvaigž-
dė”.  

– 10 psl. J. Daugirdui (k.) – ,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė” iš ministro L. Linkevičiaus rankų.
Jono Kuprio nuotr.    

Pavasaris širdy, poezija širdy – 4 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Mes – pasaulio lietuviai – 6 psl.



vęs suimtas, galėjo toliau eiti Ignalinos vyriausio gy-
dytojo pareigas?” (Dabar Andriukaičio biografijoje
rašoma, kad jis dirbo gydytoju Ignalinos rajone.) O
paties K. Kryževičiaus biografija: 1962–1964 m. stu-
dijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje, baigęs 4
kursus buvo suimtas už pogrindžio veiklą ir nuteistas
dešimčiai metų kalėti Rusijos šiaurėje, Komijoje, In-
tos anglių kasyklose. Grįžo po šešerių metų ir 25 m.
dirbo gamykloje darbininku...

Vienuolis Julius Sasnauskas už ryšį su disi-
dentais į KGB akiratį pateko 16 m., 1979 m. buvo su-
imtas ir ištremtas penkeriems metams. Politinių ka-
linių ir tremtinių garbės pirmininkas, buvęs Seimo
narys Povilas Jakučionis buvo suimtas 15 m. už ne-
legalaus laikraštėlio leidimą ir kalėjo iki Stalino mir-
ties... Pašvitinio miestelio, kur šių eilučių autorė bai-
gė vidurinę mokyklą, bažnyčios vargonininkas už vė-
liavos iškėlimą buvo įkalintas 25 m. Mano vaikystės
kaimynas Gediminas Ališauskas tik todėl, kad buvo
gimęs tremtyje, baigęs Žemės ūkio akademiją nebuvo
priimtas dirbti į valstybinę tarnybą, turėjo važiuo-
ti į kolūkį mechaniku...  

O grįžę iš lagerių žmonės darbo iš viso negau-
davo, kiti net turėdavo grįžti atgal į Sibirą arba per-
sikelti į Latviją ar Kaliningrado sritį, nes neturėjo
iš ko gyventi. Todėl šaunus Andriukaičio gyvenimas
kelia klausimą: kodėl taip nevienodai klostėsi gy-
venimai? Štai jis sakosi net dalyvavęs protesto ak-
cijose po Romo Kalantos susideginimo: „Mes esame
abu iš Vilijampolės. Aš už jį esu vyresnis keliais me-
tais, buvau antrame ar trečiame kurse, kai jis susi-
degino. Aš žinau jų grupelę, jie buvo toks Jaunimo
sode hipiuojantis būrelis moksleivių – pogrindžio
muzika, rokas. Bet aš jau tada turėjau kitokius
tikslus – politinius, o jie buvo tokie daugiau nefor-
malai. Kai susidegino, aš buvau Kaune, jį nuvežė į
Nudegimų centrą, ir mes, kaip studentai, Nudegimų
centre jį aplankėme. Jis dar pusantros paros buvo gy-
vas. (…) Po to išvažiavau į Kaliningradą pas brolį. Ten
sužinojau, kad jis mirė. Kai jį pašarvojo, ir po to prie-
varta palaidojo, tai buvo pirma diena, tai aš tą die-
ną grįžinėjau iš Kaliningrado. Vakare susisiekiau su
savo draugais, ir mes kitą dieną galvojome išplatinti
(atsi)šaukimų. Antros dienos įvykiuose aš pats bu-
vau, ir buvau milicijos įsidėmėtas. Po to mane Kau-
no medicinos institute apklausinėjo dėl to... Mačiau
ir tuos kariuomenės automobilius, ir ‘bananus’, ir mi-
liciją, ir žmones už mūsų. Mus vaikė iš Laisvės alė-
jos. Joje buvo daug žmonių, marširavome iš vienos
pusės į kitą prie Jaunimo sodo. Vis vaikščiojome, ka-
dangi nieko daugiau nedarėme, tai nelabai buvo prie
ko prikibti, bet po to buvo duota komanda išskirstyti
žmones. Gatvės buvo užblokuotos, ir žmonės buvo
stumiami lauk. Kas priešinosi, gavo truputį su tais
‘bananais’. Tai buvo antroji diena. Po to mes buvome
vėl sekami. Aš be to dalyvavau kitoje – žygeiviško-
je veikloje, kur ėmiau organizuoti pogrindžio būre-
lį”.

Toliau V. P. Andriukaitis pasakoja, kad jo tėvas
yra „1979 m. 45 pabaltijiečių memorandumo Tarybų
Sąjungos, Vakarų ir Demokratinės Vokietijų vy-
riausybėms, Jungtinėms Tautoms vienas iš signa-
tarų. Jis pasirašė su Antanu Terlecku ir kitais krei-
pimąsi, kad būtų iškeltas Lietuvos, Latvijos ir Esti-

jos laisvės klausimas”.
Ir visa ši veikla V. P. Andriukai-

čiui, gimusiam tremtinio šeimoje,
neturėjo jokios įtakos – jis 1976–1985
m. dirbo Kauno, Ignalinos rajono li-
goninėse, po to net padarė karjerą –
persikėlė į Vilnių ir 1984-1993 m. dir-
bo Vilniaus respublikinės ligoninės
Kardiochirurgijos centre kardiochi-
rurgu. Jokių karjeros trikdžių, gali-
ma sakyti, normalus gyvenimas, –
kaip demokratinėje valstybėje. Jo-

kių okupacinių suvaržymų. Kodėl?

Kodėl?

Tik tapęs Europos komisaru 2015 m., pirmu žings-
niu V. P. Andriukaitis padarė reveransą Rusijai.
Lietuvos žiniasklaida rašė, kad jis „užsitraukė

ir prezidentės D. Grybauskaitės, ir premjero A.
Butkevičiaus, ir žemdirbių rūstybę, kai jo vado-
vaujamo Europos Komisijos (EK) direktorato veiks-
mai leido rusams švelninti mėsos, pieno ir kai kurių
delikatesinių produktų embargą ne visoms, o at-
skiroms ES narėms. Prezidentė tokią nuolaidą pa-
vadino apgailėtinu precedentu, premjeras pareiškė,
kad jį pribloškė ši žinia, žemdirbiai išplatino protesto
laišką, kuriame teigia esantys nusivylę eurokomi-
saru” (lrytas.lt). Lietuvos žemės ūkio ministrė Vir-
ginija Baltraitienė pareiškė, kad sudarius galimybę
Rusijai rinktis, kam panaikinti embargą, ji tai nau-
dos kaip spaudimo priemonę, o labiausiai nukentės
Baltijos valstybės ir Lenkija. Seimo narys K. Star-
kevičius pareiškė: „Gėda Lietuvai, pasiuntusiai
tokį politiką reguliuoti ES santykių su šalimi-agre-
sore”. Tuo buvo nepatenkintos ir kai kurios kitos ša-
lys, įspėjusios, jog Maskva šia nauja tvarka naudo-
sis, kad atsilygintų ES šalims, kurios Maskvos at-
žvilgiu nusiteikusios draugiškai, ir nubaustų savo
priešininkus.

Šiomis dienomis kandidatų į prezidentus dis-
kusijoje V. P. Andriukaitis taip pasakė į vedančiojo
teiginį, kad Rusija po 1990 m. fundamentaliai pasi-

keitė: „Aš kuo puikiausiai suprantu, kad ir Lietuva
pasikeitė. Bet abi pasikeitė į blogąją pusę. Statyti sie-
nas, ugdyti nacionalizmą, skatinti neapykantą, sėti
baimes”...

„Izoliacionizmas Rusijos atžvilgiu ir perteklinė
agresyvi retorika turi keistis į normalią laikyseną:
aiškiai pasakyti, kur mes nesitarsim ir laikysimės
kietai savo reikalavimų, o kur mes galime ieškoti są-
lyčio taškų”, – pristatydamas savo rinkiminę prog-
ramą sakė kandidatas V. P. Andriukaitis (lzinios.lt). 

Europos liaudies partijos į Europos Tarybos ge-
neralinio sekretoriaus postą rekomenduotas politi-
kas Andrius Kubilius kaip kandidatas buvo at-
šauktas dar nepriėjęs rinkimų, o politikas Vytenis
P. Andriukaitis Europos struktūroms puikiai tiko ir
komisaro pareigas eina iki šiol. A. Kubilius savo ne-
sėkmę taip komentavo: „Jau nuo pat rinkimų kam-
panijos pradžios Rusijos valdžios atstovai atvirai pa-
skelbė, kad jai labiausiai yra nepriimtina A. Kubi-
liaus kandidatūra. Šiandieninis Ministrų komiteto
sprendimas rodo, kad Rusijos kategoriška nuostata
turi didelę įtaką kitų Europos šalių apsisprendimui”.

Už ką tokios malonės vieniems ir nemalonės ki-
tiems? 

Šį tekstą išprovokavo kandidato į pre-
zidentus, 1990 m. Nepriklausomybės
Akto signataro ir kitų kelių Seimų nario,
dabar Europos komisaro Vytenio Povilo
Andriukaičio (beje, turtingiausio tarp
kandidatų) priešrinkiminis interviu del-
fi.lt apie save ir savo socialdemokrati-
nes pažiūras, savo tvirtą idėjinį social-
demokrato stuburą ir savo disidentinę
veiklą okupacijos metais. 

Seimo tinklalapyje rašoma, kad V. P. Andriukai-
tis gimė 1951 m. Bulunsko rajono Kiusiuro kai-
me, Jakutijos ASSR. Signataras prisimena:

„Mano vaikystė prabėgo labai įdomioje geografinė-
je platumoje – už poliarinio rato, prie Laptevų jūros,
Lenos upės deltoje... Vasaros metu 24 val. yra saulė,
kuri bėga ratu. Po to, žiemą – 24 val. trunka poliarinė
naktis, kada dar matai grožį – šiaurės pašvaistes. ...
O žiemos pūgos – jakutai joms apibūdinti naudoja
žodį ‘purga’, tai yra baisios vėtros, kai žmogus kaip
šiaudų kūlys gali būti nešamas šimtus kilometrų, jei
neužklius kur nors už ledo arba už aštraus išsikišusio
akmens, uolos arba dar ko nors. ...Mano tėvui teko
11 parų būti užpustytam po sniegu. ...Tame pasaulyje

aš gimiau ir užaugau iki penkerių su puse metų.
Nėra ten ką labai atsiminti – barakai, viskas labai
paprasta, jokios civilizacijos. ...mes patys buvome
penki pas tėvus. ...pagrindinis maistas buvo perlinė
košė ir žuvis. ...Gabalinio cukraus gabaliukas tai jau
būdavo kažkas tokio... Mano tėvus ištrėmė iš Lietu-
vos 1941 m. birželio 14 d. Jie yra pačio pirmojo di-
džiojo trėmimo. Mano tėvas buvo labai aktyvus
žmogus, jis nemėgo Smetonos, nemėgo ir nacistų, ir
stalinistų. Jis buvo liaudiškų kairiųjų pažiūrų.
...Kartu su juo suėmė ir mamą. Du broliukai jau buvo
gimę, vienam buvo treji, kitam – metai ir du mėne-
siai. Mama dar nežinojo, bet tada jau laukėsi ir tre-
čio. Altajuje gimė Antanėlis. 1942 m. iš Altajaus trė-
mė į užpoliarę, lagerį... Mes su Petru gimėme jau ten,
užpoliarėje”.

Pasakojimas labai įdomus, ir apskritai V. P.
Andriukaitis yra žodingas ir gabus žmogus, inte-
lektualas, poliglotas, turintis gydytojo ir istoriko dip-
lomus, mokyklas baigdavęs aukso medaliu arba
pagyrimais. 

„...Kai mes grįžome į Lietuvą, aš nebuvau nei
spaliuku, nei pionieriumi, nei komjaunuoliu. 1969 m.,
baigęs mokyklą, gavęs aukso medalį, buvau vie-
nintelis toks ne komjaunuolis Lietuvoje. ...Būdamas
studentu pradėjau burti socialdemokratus, aš įstei-
giau socialdemokratų grupę 1974 m. Po to, 1976 m.,
buvau suimtas (čia ir toliau paryškinta autorės).
...Aš visą laiką oponavau komunistams. ...Aš buvau
po „kalpoku” (sekamas KGB. Red.) visą laiką... Mes
Vasario 16-ąją vėliavas keldavome... Buvau labai ak-
tyvus vaikas. Parašiau rašinį ‘Mylėk, lietuvi, tą bran-
gią žemę’, po to ilgai svarstė, ar man duos medalį.
Man medalį davė tik po dvejų metų. Sprendimą priė-
mė Maskvoje, kadangi lietuviškoji komunistinė
biurokratija to bijojo. Mano atsišaukimai dabar
eksponuojami Genocido muziejuje, galite pamatyti...”

Fantastiškas šio disidento gyvenimas, pagalvoji,
– priešinosi sovietinei sistemai, bet niekada nebuvo
įkalintas... Prisimenu kito Nepriklausomybės Akto
signataro, taip pat disidento, dabar jau a. a. Kazi-
miero Kryževičiaus abejonę: „Kaip Andriukaitis, bu-
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Pamąstymui apie
skirtingus likimus

AuDrONė V. ŠkiuDAiTė

Tik tapęs Europos komisaru 2015 m.,
pirmu žingsniu V. P. Andriukaitis 

padarė reveransą Rusijai. 

Seimo narys K. Starkevičius
pareiškė: „Gėda Lietuvai,

pasiuntusiai tokį politiką reguliuoti
ES santykių su šalimi-agresore”. 



MINTYS APIE DVIGUBĄ PILIETYBĘ
IR ARTĖJANČIUS RINKIMUS

Kodėl mes taip trokštame būti Lietuvos piliečiai?
Gerai prisimenu save pačią, kai priimant Amerikos
pilietybę reikėjo duoti priesaiką, kad atsisakau Lie-
tuvos pilietybės. Tai dariau labai sunkia širdimi, jaus-
damasi savo tėvynės išdavike. Priesaikos metu ne-
kartodama šių atsisakymo žodžių ir jau beveik vi-
siškai įsitikinusi, kad Lietuvai tapti nepriklausoma
mano amžiuje nėra jokios vilties, vis dėlto ją išdaviau.
Taip darė beveik visi pabėgėliai iš Lietuvos, priim-
dami JAV pilietybę. Lietuva kaip valstybė tuo laiku
pasaulyje neegzistavo, nors Amerika pabėgėlių pa-
stangomis buvo paskelbusi, kad Lietuvą pripažįsta
kaip okupuotą kraštą, kuris nėra savanoriška Sovietų
Sąjungos dalis. Buvau labai laiminga, kai po nepri-
klausomybės paskelbimo Lietuvos pilietybė man
buvo atstatyta, ir daug metų Lietuvoje galėjau pa-
gyventi ir balsuoti, kaip ir visi Lietuvos piliečiai.

Pilietybė žmogui teikia daug privilegijų, bet
taip pat uždeda jam didelę atsakomybę. Piliečiai gau-
na teisę į krašto mokslą, sveikatos apsaugą, seneliams
pensiją, kitas valdžios paslaugas, teisę naudotis ke-
liais ir transportu, taip pat ir saugumą. Krašto iš-
laikymui yra reikalingos milžiniškos lėšos, kurios yra
surenkamos iš krašto piliečių. Piliečio pareiga kraš-
tui yra mokėti visus mokesčius, atsilyginti už veltui
gautą mokslą, už sveikatos priežiūrą ir, kas labai svar-
bu, uždirbti savo tėvams pensiją, taip patdalyvauti te-
vynes apsaugoje. Svarbi pareiga per išrinktus val-
džios organus yra aktyviai dalyvauti krašto valdyme.
Taigi dalyvavimas rinkimuose yra labai svarbi at-
sakomybė.

Labai atjaučiu visus savo tautiečius, praradusius

pilietybę savanoriškai išvykus iš tėvynės ir sava-
noriškai priėmus kito krašto pilietybę. Tai jiems di-
delė skriauda, kurią būtų galima atitaisyti gal tik re-
ferendumu pakeičiant tą Konstitucijos straipsnį,
kuris buvo parašytas tikriausiai turint mintyse tų lai-
kų krašto saugumą.

Artėjant rinkimams teko peržiūrėti rinkiminį la-
pelį, skirtą referendumui. Man pasirodė, kad refe-
rendumas, kuris buvo taip entuziastingai priimtas
daugelio geranorių lietuvių, rinkėjui neduoda už-
tektinai informacijos, net gal rizikingas krašto sau-
gumui ir svarbiausia – rizikingas dėl galimų nega-
tyvių balsavimo rezultatų, kurie emigrantams atimtų
pilietybę visam laikui. Šis mano nujautimas buvo pa-
tvirtintas kai kurių nusimanančių ir net vieno gar-
saus žmogaus Lietuvoje. Galbūt geriausiai būtų,
kad referendumas neįvyktų už jį žmonėms visai ne-
balsuojant. Jis labai reikalingas, bet turi būti atsa-
kingai paruoštas laimėjimui, o ne mūsų tautiečių sve-
timuose kraštuose tragedijai.

O mano mintys jauniems lietuviams, paliekan-
tiems savo kraštą, būtų tokios: būtų gerai, kad jie pa-
galvotų, ar jie jau atliko savo pareigą tėvynei ir savo
tėvams, ar paliko kitų žmonių vaikams uždirbti ju tė-
vams pensiją, ar  kitiems mokesčių mokėtojams, li-
kusiems Lietuvoje, paliko sumokėti jų skolas kraš-
tui už veltui gautą mokslą? Ar atgavę pilietybę tik-
rai dalyvaus rinkimuose ir sąžiningai atliks visas pi-
liečio pareigas? Ar  jie  stotų į  Lietuvos kariuome-
nę, jei būtų šaukiami?  Būtų gerai, kad jie prisimintų,
jog pilietybė yra ne vien patogumui ar finansinio gy-
venimo pagerinimui, bet kad  pilietybė yra susijusi
su didžiule atsakomybe.

Regina Padleckienė
Oak Park, IL
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LAIŠKAI

RAMUNĖ LAPAS

Praėjęs penktadienis ,,Draugo” redakcijoje buvo
neįprastas: paprastai čia vyraujančią darbinę
rimtį ir susikaupimą pakeitė pakilus šurmulys.

Pas mus atvyko ne tik fotoaparatais, mikrofonais ir
filmavimo kameromis ,,ginkluoti” žurnalistai, ruo-
šę reportažus apie šiemet 110-ąjį gimtadienį švęsiantį
,,Draugą”, bet ir garbūs svečiai iš Lietuvos, ku-
riuos lydėjo LR generalinio konsulato darbuotojai.
Kryžminė fotoaparatų ugnis, kryžminiai interviu. Pa-
sinaudoję išskirtine proga uždavėme keletą rūpimų
klausimų tą dieną redakcijoje viešėjusiam užsienio
reikalų ministrui L. Linkevičiui.

Gerb. ministre, daugelis jaučiame, kad referendumo
dėl pilietybės išsaugojimo idėja nebuvo visų sutikta palankiai.
Nėra to vieningo ,,valio”, kad pagaliau tai vyksta, visuo-
menė susiskaldžiusi šiuo klausimu, nesijaučia visuotinio
pritarimo. Kaip Jūs manote – kodėl taip yra?

Aš vis dėlto įžvelgčiau ir teigiamų dalykų. Nes
prieš dešimt metų to skeptiškumo ar pavydo – neži-
nau kaip tai pavadinti – buvo daug daugiau. Dabar
situacija iš esmės pasikeitė, kad mažai tėra šeimų,
kurių nariai ar artimi žmonės nebūtų išvykę, ir dau-
gelis pradeda suprasti, kad tas išvykimas nereiškia
nusikaltimo. Jeigu žmogus išvyko, taip – tai yra iš-
šūkis, bet tai nėra nusikaltimas savo šaliai. Tai ne-
paisant, kad to vieningo ,,valio” nėra – sutinku, yra
prieštaraujančių, bet jų mažuma. 

Sunku pasakyti, kaip viskas pavyks, nes refe-
rendumo įstatymas yra labai griežtas ir jo reikala-
vimai labai aukšti. Bet pasakyti, kad dauguma pa-
laiko pilietybės išsaugojimo idėją, yra labai svarbu.
Tai būtų politinė žinia, tam tikras paraginimas ne-
nuleisti rankų. 

Problema yra ne tai, kad žmonės išvažiavo, bet
kad mes nesugebame susitelkti ir pasakyti, kad
mūsų yra daugiau nei trys milijonai. Tą problemą rei-
kia spręsti. Atėjo tas laikas, kai negali skirstytis ir
privalai tą pasakyti. 

Dar viena labai svarbi priežastis mūsų tautie-
čiams, gyvenantiems ne Lietuvoje susitelkti ir da-
lyvauti rinkimuose bei referendume yra paneigti opo-
nentų argumentus, kad išvykusiems nereikia Seime
savo atstovo. Dabar, kaip žinia, balsavimas vyksta vie-
noje iš Vilniaus apygardų. Jeigu, tarkim, balsuotų 30–
35 tūkstančiai, tai būtų rimtas pretekstas išvyku-
siems lietuviams turėti savo Seimo narį, savo apy-
gardą. 2016 m. rinkimuose balsuoti buvo užsiregist -
ravę apie 16 tūkstančių, tai dabar (penktadienio, ge-
gužės 3 d., duomenimis – Red.) turime jau per 49 tūks-
tančius. Ir dar ne pabaiga. Tai irgi rodo kitokią su-
interesuotumo bangą, kurios anksčiau nebuvo. Di-
džiulis pagyvėjimas, bet potencialas dar didesnis, nes
vien užsiregistravusių išvykusių yra per 300 tūks-
tančių.

Aš būčiau pusėje tų, kurie ragina dar kartą su-
sitelkti ir balsuoti, pasakyti labai aiškiai, ko mes no-
rime. Tą problemą privalome išspręsti. Turime pa-
sakyti sau ir pasauliui, kiek mūsų yra ir kad mes visi
esame Lietuvos. 

Logiškas klausimas, į kurį Jums turbūt tenka atsaki-
nėti – o kas bus po to, jeigu referendumas pasakys ,,ne”?

Bus kitas referendumas. Aš raginčiau daugiau
nebesiblaškyti sprendimų paieškose, nes mes jau iš-
bandėme visus metodus. Konstitucinio Teismo buvo
pasakyta, kad tik referendumo keliu galima tai
spręsti. Ar įstatymas ateityje liktų toks pats, sunku
pasakyti, bet kelio kito nėra – tik referendumas. Jei-
gu palaikančiųjų būtų mažuma, jeigu būtų išblėsęs
tikėjimas – nebūtų prasmės. Bet kadangi interesas
ir susitelkimas auga, reikia nenuleisti rankų ir ne-
pasiduoti. 

Kita tema – apie JAV prezidentą Donald Trump. Ar Lie-
tuva jaučiasi saugesnė jam prezidentaujant?

Aš taip pasakysiu: reikia vertinti pagal tai, kas
vyksta realybėje, ne pagal pareiškimus ar ,,Twitter”
žinutes. O realybė – ir tai faktai, – kad ir resursų dau-
giau skiriama Europos bei mūsų regiono saugumui,
ir didesnis karių skaičius – Lietuvoje nuolat yra ame-
rikiečių kariškių, – ir tos atgrasymo iniciatyvos, ku-
rios buvo nagrinėjamos NATO viršūnių susitiki-
muose, įgyvendinamos nuosekliai. Taip kad čia

L. Linkevičius: mes visi esame Lietuvos
Pokalbis su užsienio reikalų ministru apie pilietybės referendumą, Lietuvos saugumą ir savąją Čikagą

mes tikrai negalime
skųstis. 

Jeigu Prezidento
Trump administracija
kritikuoja europiečius
dėl gynybos išlaidų, tai tą
daro teisėtai, nes  tokių
šalių kaip Lietuva, ku-
rios skiria gynybai dau-
giau nei du procentus vi-
daus produkto, yra labai
mažai. Ir tas negali tę-
stis be perstojo. 

Ko tikimės iš abiejų
Atlanto pusių – ir Ame-
rikos, ir Europos, – tai pa-
stangų išsaugoti kas su-
kurta. Neseniai Was-
hingtone šventėm NATO
jubiliejų. Jubiliejus gra-
žus, bet matome, kad iš-
bandymų metas nepasi-
baigęs, gandai apie al-
janso griūtį vis sklando.
Tai būtų didžiausia ne-
laimė, klaida, ir, saky-
čiau, strateginis pralai-
mėjimas. Kad to išveng-
tume, reikia daug su-
telktų pastangų iš abiejų
pusių, čia retorika turi
būti atsargi. Mes, nors ir
maži, nesijaučiame statistai šioje diskusijoje, turime
labai aktyvią ir aiškią poziciją ir ją visą laiką išsa-
kome. Jokiu būdu negalime praleisti istorinio mo-
mento ir galimybės išlikti aljansui kaip stipriausiai
pasaulio istorijoje politinei gynybinei organizacijai.
O ji savaime, be mūsų pastangų, tokia nebus.

Jūs daug kartų buvote Čikagoje ir visuomet su labai
intensyvia darbine dienotvarke. Bet ar turėjote kada nors
progos nors truputį pabūti čia savo malonumui, kad galė-
tumėte pamatyti, ką norite, veikti, ką norite?

Per prievartą nieko nedariau (juokiasi). Turėjau
progos kateriu paplaukioti kanalais, ir dar dabar iš-

liko tie vaizdai, labai patiko. Yra jaukumo Was-
hingtone, bruzdesio New Yorke, bet Čikagoje viskas
labai suderinta. Man čia visada labai jauku, nors
miestas tikrai didelis. Aišku, papildomi sentimentai
dar ir dėl to, kad mūsų bendruomenė čia tokia stip-
ri ir istoriška. Pirmą kartą kai atvykau į Čikagą 1994
m.,  dar buvo ,,Nida” ir kiti restoranai. Dabar tų lie-
tuviškų pėdsakų kiek mažau, bet čia jautiesi na, gal
ne taip kaip namie, bet ir ne kaip svečiuose. 

Teisūs tie, kurie sako, kad pasas – ne vieninte-
lis ryšio su Tėvyne įrodymas. Aišku, kad ne vie-
nintelis, bet tai sutelkia. Ypač trečiabangiams tai ak-
tualu. Ir mums svarbu išsaugoti žmones ir praneš-
ti jiems, kad Lietuvai jų reikia. 

L. Linkevičius padėkojo buvusiems ir esamiems ,,Draugo” darbuotojams, įteikdamas do-
vaną laikraščio vyr. redaktorei r. Lapas. Jono Kuprio nuotr.    
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TELKINIAI

LEMONT, IL

Po susitikimo su poete, dramaturge, 
scenariste, vertėja Violeta Palčinskaite
Pasaulio lietuvių centre, galerijoje „Siela”

DANGUOLĖ NORKŪNIENĖ

iki šiol mintinai moku poetės pa rašytą
„kai mieste nemiega niekas, at keliauja
dėdė Miegas”. Moku daug ki tų eilė-
raščių, kai kurie jų buvo tokie skambūs,
kad prašėsi dainuojami ir virto daino-
mis, su jais užaugo visa ma no karta,
mano vaikų karta, o da bar auga ir mo-
kosi skaityti mano anū kai. Tikrai atro-
do, kad praėjo visa am žinybė ir sunku
patikėti, kad legen dinė mano vaikystės
poetė stovi čia ir dabar šalia – tokia tik-
ra, graži, ryški ir sodriu balsu kalba ir
deklamuoja mums, Amerikos lietu-
viams. Jai dainomis pagal jos eiles pri-
taria bardas Vygantas kazlauskas ir
akordeonistas Tadas Motiečius. 

„Atvykau į Čikagą. Lyja. Snin-
ga. Poezijos pavasaris, bet
pavasario nė ra. Ir ką gi – pa-

galvojau: pavasaris šir dy, poezija šir-
dy”, – taip poetė pra dėjo susitikimą.

Babilonai

Man prisiminimai yra labai nuo-
bodu. Galvojau, kad gyvenime niekada

nerašysiu trijų dalykų – romanų, ano-
niminių laiškų ir prisiminimų. Bet
mano leidėja įžiūrėjo manyje tą, kuri
gali parašyt tokią knygą ir kokius ket-
verius metus man nedavė ra mybės. O
aš taip jų nenorėjau. Man tai atrodė ba-
nalu, norėjosi apverst viską aukštyn
kojom, parašyti kitaip, reikėjo rast ki-
tokią formą ir taip atsirado „Atminties
babilonai”. Gal jie tikrai buvo kažkokie
kitokie, nes  susilaukiau be galo daug
atsiliepimų. Tiek daug jų niekada ne-
turėjo nei viena mano pjesė, nei viena
poezijos knyga. Pasipylė skambučiai,
patys netikėčiausi laiškai, atsirado vi-
sokių įdomiausių žmonių. Vienas sen-
joras man netgi parašė, kad jis, buvęs
spor tininkas plaukikas, senjorų var-
žybo se plaukė mano mamos garbei
(nežinau kodėl, nes tos mano mamos jis
akyse nebuvo matęs). Ne tik plaukė, bet
ir laimėjo, ir kaip įrodymą man davė
nuorodą, kur galiu tai pažiūrėti inter-
nete.

Tada ėmiau galvoti, kad gal ir ne-
 blogai parašiau, o tą mano mintį pasi-
gavo mano leidėja  ir vėl mane pri spau-
dė antrai knygai. 

Antrą knygą yra nepaprastai sun-
 ku rašyti. Jei kam patiko pirma, būti-
nai lygina su antrąja. Ta antroji visa-
da atrodo prastesnė ir tada tu vėl gal-
voji – gal nereikėjo, kam čia įdo mu. Bet
vėl užgriūva geri atsiliepimai ir imi
galvoti, kad ir ta antroji – „Paslapties

Pavasaris širdy, poezija širdy

babilonai” – gal irgi visai neblogai pa-
rašyta. Ir dabar sakau, jei parašysiu
trečią knygą, tai pavadinsiu „Išminties
babilonai” arba „Nie ko neišmanau”.

Kaip gimsta eilėraščiai. 
Išsiblaškėlio istorija

Kažkada sėdėjom su Juozu Gru šu
vienoj nuobodžioj konferencijoj, o jis
man ir sako: „Nieko iš nieko nėra.
Viskas, kas gimsta, tai gimsta iš mei-
lės”. 

O aš sakau: „O iš neapykantos?
Skundai, anoniminiai laiškai”. Štai
šitaip mes flirtavom.

Po kiek laiko aš radau tokį Al fonso
Maldonio eilėraštį, kurį dažnai cituo-
davau susitikimuose su skaitytojais:
„Eilėraščiai gimsta iš nieko, kaip nie-
kas pasauly negimsta”. Ta čiau pasku-
tiniu metu supratau, kad tikrai nieko
iš nieko nėra. Tai jeigu jau gimsta, tai
kažkas turi būti. 

Juokinga istorija, kuri neseniai
nutiko su manimi prieš parašant eilė-
raštį „Išsiblaškėlis”.  Užsukau į pre ky-
bos centre esančią savo mylimą kavi-
naitę. Atsisėdau, užsimečiau sa vo kai-
linį švarkelį už nugaros, išgėriau kavą.
Tada nutariau, kad vienos man per ma-
žai ir užsisakiau antrą puo delį. Tos ne-
beišgėriau ir sakau padavėjoms, kurios
mane pažino: „Žinot, jūs nenuimkit tos
kavos, aš čia truputį pasidairysiu ir grį-
šiu po 15 minučių”. Grįžau, išgėriau li-
kusią kavą. Žiūriu – mano kailinio
švarkelio nebėr. Galvoju, mat jį galas,
senas buvo, nutrintas, bus proga įsigyti
naują. Tada pastebiu, kaip iš šono į
mane įtariai žiūri tokios dvi pagy ve nu-
sios damos. Ir galvoju – matai, pa žino.
Turbūt skaito anūkams mano eilėraš-
čius. Pasitaisau plaukus ir matau, kad
mano švarkelis kabo prie kito staliuko.
Vadinasi, atsisėdau ne prie savo, o
kavą išgėriau tai svetimą. Ateina pa-
davėja ir aš jai sakau: „Dieve, ką aš pa-
dariau”.

O ji ramina: „Nesijaudinkit, čia to-
 kie užsieniečiai sėdėjo. Jie jau ne be-
grįš”.

Galvoju, dar geriau – užsieniečiai.
Tai ko dabar laukti – AIDS, hepatito ar
gripo geriausiu atveju. Labai su si-
krimtau, čiupau švarką ir išlėkiau
namo kuo skubiau dezinfekuotis. Ir
staiga bevažiuojant ateina tokios ei-
lutės: „Išsiblaškėlių šaly pasikliauti ne-
gali netgi savimi pačiu”. Grįžau, apie
dezinfekciją pamiršau, nes rei kėjo la-
bai greit parašyti eilėraštį, kad jis ne-
pabėgtų. 

Planai kaip dūmai

Aš nesu panaši į tą, kuri galėtų pla-

nuot, rašyt tvarkaraštį. Taip, tempiu
gumą iki paskutinio lašo. Tada stresas,
isterija, neviltis ir nenoras parašyti bet
kaip. Mano gyvenimas pakankamai
sujauktas, ir aš iki šiol stebiuosi, kaip
iki paskutinės minu tės aš galiausiai su-
gebu atiduot kaž ką laiku.

Mane visą gyvenimą lydi labai
keisti, mistiški nutikimai. Aš tikiu, kad
žodis tampa kūnu ir mintys išsipildo.  

Turėjau tokį puikų projektą Kau-
 no muzikiniame teatre. Kai mane pa-
kvietė režisierius, dabar jau švie sios at-
minties Gintas Žilys, parašyti operą
vaikams, mes pasitarėme su kompozi-
toriumi Tomu Kutavičiumi ir nu-
sprendėme daryti tokią šiuolaikinę
operą pagal „Nykštukas Nosis”. Ter-
minai griežti, nuo mūsų priklauso dar
40 žmonių, orkestras, daininin kai, kos-
tiumininkai. Mus jau ragina, ir tada
mes sakom, kad viską jau žinom, kaip
visa tai turi atrodyti, ir pakviesti re-
žisieriaus atvažiuojam mano mašina iš
Vilniaus. Kažką rei kia režisieriui pa-
pasakot, ir prade dame nuo pirmos sce-
nos: „Išeina dvi raganos, – sakau, – taip
bus įdomiau,  užmaišo katilą, o ten
šiuolaikiniai valgiai, visokios žolelės,
jos dainuoja ir dainuoja... Iš katilo
rūksta dūmai. Daug daug dūmų. Ir
čia mano graž bylystė baigiasi. Reži-
sierius supranta, kad tie dūmai tebe-
rūksta mano gal voj, bet sako – gerai,
palauksim. Sėdam į automobilį su
Tomu, važiuojam į Vilnių ir prie Elekt-
rėnų iš po mano automobilio kapoto
ima rūkti dūmai. Ir tokie juodi ir bai-
sūs. Sakau, Tomai bėgam ir gulam
kur į griovį, nes ką prišnekėjom, tai tas
išsipildė.

Poetė ir Vygantas

„Aš noriu, kad tu man grotum”, –
eilutė iš eilėraščio.

Mano pažintis su Vygantu Kaz-
 lausku ir pati pradžia buvo baisi. Pa-
 skelbtas didžiulis autorinis vakaras
tuometiniuose Menininkų rūmuose.
Aš tuomet keliaudavau į susitikimus
su skaitytojais lydima Jaunimo teat ro
aktorių. Tada jie buvo labai sėkmingi,
aukštumoj, suvaidindavo net kokią
nedidelę pjesę ir jau buvo ne besvarbu,
ką aš ten šnekėsiu, ką kiti šnekės, sėk-
mė visada būdavo garantuota. Dabar aš
atvykstu į tuos Me nininkų rūmus, o
man vakaro rengėja sako: „Žinot, gal
jūs nesupyksit, jus lydės tokia jaunimo
muzikantų gru pė, jie dainuoja jūsų
tekstais”. „Ką? Kokia grupė? Aš turiu
savo grupę, – pasiutau. – Prašau juos iš
čia išnešdinti”.

Sumaištis, aš visa nervuota.
Po to man kažkas pasako, kad prie

durų budi tuometinė milicija. Tada

Poetų ir skaitytojų pokalbių tema – kūryba ir knygos. D. Norkūnienės nuotr.

Poetė ramunė Skučaitė – laukta poezijos gerbėjų Čikagoje viešnia.
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VILMA KAVA

Tą dieną, kai jaunas ir ambicingas ka-
merinis choras „Ave Musica” sukvietė
į pavasario puotą „kol svajoji – gyveni”,
– gausiai snigo. Gilų pa vasarį, balandžio
27-tąją. 

Susirinkę beveik 300 svečių gam-
tos staigmenų tarsi nematė. Žiū-
rovai linksminosi, dainavo kartu

su choru, ragavo „Kunigaikščių užei-
gos” mais tą ir šoko, kaip geriausiais
jaunystės laikais, grojant net dviems
grupėms, „Kaukui” ir broliams Šva-
bams. 

Kas lanko šv. Mišias Palaimin to jo
Jurgio Matulaičio misijoje Lemon te,
per šventes, Velykas, Kalėdas ar Moti-
nos dieną, girdi choro giedamas gies-
mes. Pernai Visų Šventųjų dieną choras
„Ave Musica” su draugais bu vo su-
kvietęs visus į Vėlinių koncertą, skirtą
paminėti išėjusius ir švęsti gyvenimą. 

Koncertu „Kol svajoji – gyveni”
choras „Ave Musica” plačiau prisista-
tė bendruomenei. 

Pavasario puota parodė chariz-
matiško choro galimybes ir kūrybinę
kryptį. 

Gyčio Paškevičiaus, Vytauto Ker na-
 gio, Lino Adomaičio dainos, And riaus
Mamontovo, Julio Iglesias, Sa rah
Brightman ir Jose Carreras re pertuaras. 

Visa salė dainavo „The Beatles”
šlagerį „All you need is love”, kaip ir
„Kregždutės, kregždutės” iš Gied riaus
Kuprevičiaus miuziklo „Ugnies me-
džioklė su varovais”. 

O kai sugriaudėjo „Ave Musica” at-
liekama „Barcelona” gerai žinoma iš
Freddie Mercury ir Monserrat Cabal-
le repertuaro, didybė užpildė širdis. 

Komplimentai choro „Ave Musi ca”
vadovei Jūratei Grabliauskienei, meno
vadovei Daivai Guzelytei-Šva bienei ir
akompaniatorei Lisa Kristi na už spal-
vingą ir drąsų repertuarą. 

Solistai Nida Grigalavičiūtė, Vil ma
Skučienė, Gilija Krūmaitienė, Dan-
guolė Žibkutė Pažemeckienė, Li nas
Sprindys, iš Lietuvos atvykęs Darius
Kairys turėjo puikią galimybę klau-
sytojams atskleisti savo balso diapa-
zoną ir jėgą. 

Grupė „Kaukas” (Jūratė Grab-
 liaus kienė ir Rimas Grabliauskas) ir le-
gendiniai lietuviško roko pradinin kai
broliai Švabai (Virginijus, solo gitara,
ir Eimis, bosinė gitara) kvietė šokti iki
ryto. 

Koncertą vedė jau ne pirmą kar tą
su choru „Ave Musica” draugaujantys
Vilma Kava ir Evaldas Gir džiū nas. 

„Kol svajoji – gyveni”, – choras
„Ave Musica” laimingas ir dėkingas,
kad žiūrovai po koncerto negaili pui kių
atsiliepimų. 

Gera svajoti ir šėlti kartu. 

aš imu suprasti, kad tie pareigūnai sto-
vi prie durų tikrai ne dėl mano eilė-
raščių ir galvoju – gal labai gera grupė,
jei jau taip. Tegul groja. Taip mes su-
sipažinom prieš 25 metus, jis dainuoja
mano eilėmis ir lydi mane į visus su-
sitikimus.

Priklausomybė yra labai baisu, 
bet tai labai moteriška

Priklausau nuo kirpyklų. Jeigu
šią minutę mano šukuosena to neįrodo,
tai vis tiek aš neseniai buvau kirpyk-
loj. Užvakar. Na, nepavyko, patys ma-
tot. Bet išpildžiau dar vieną savo pri-
klausomybės punktą. (Vėliau po susi-
tikimo smalsiai pasiteiravau, kas vis
dėlto kirpo – lietuvė ar amerikie tė. Pri-
sipažino, kad lietuvė bent jau būtų ne-
nudeginusi ausies.) 

Šukavausi visame pasaulyje. Kur
tik buvau, ten lėkdavau į kirpyklą.
Buvo ir tragiškų nutikimų. Sakykim,

Indijoje mane aptarnavo trys indės –
šukavo, klijavo. Visi draugai rašytojai,
su kuriais buvau atvykusi į festivalį,
sakė: „Neik. Tik pažiūrėk, kaip čia
drėgna, nieko neliks”. O vakare laukė
toks svarbus priėmimas. 

Taip ir buvo. Kai išlipau iš maši-
nos, mano rankos buvo klijais aplipu-
sios, nes vis pasitaisydavau plaukus.
Mane pasitiko kolega: „Ir tu galvoji,
kad šitaip gali eiti į priėmimą?”

Na, negaliu, tai ir nenuėjau. Nu-
 ėjau už kampo ir gėriau indišką arba-
 tą ir buvau visiškai patenkinta.

Lietuvoje kartą pasitaikė, kad
mane kirpo avių kirpėjas. Kai ap sikir-
pusi atvažiavau į Kanadą pas savo
draugę, ši pasitiko žodžiais: „Ir tu gal-
voji, kad šitaip gali pasirodyti žmo-
nėms?” Iš karto nutempė į kirpyklą.
Ten italas kirpėjas vis kartojo tą pačią
frazę: „Mama mia, mama mia”. 

O kartą atvažiavau į Turkiją ir nu-
tariau ne tik nueiti į kirpyklą, bet ir
kardinaliai pasikeisti. Bet nesitikė-
jau, kad tas pokytis bus šitoks. Išėjau
ryškiai morkinės spalvos. Bet ten ma-
nęs niekas nepažįsta, tad pradžiai bu-
vau netgi patenkinta. Istoriją apra-
 šiau knygoje, ir kai užbaigiau kirpyk-
lų skyrių, nutariau, kad čia labiausiai
tiks mano eilėraštis „Morka”.  

(Poetė patikslino, kad jos pirmie-
ji babilonai inkrustuoti eilėraščiais
suaugusiems, o antrieji – paįvairinti
vaikiškais eilėraščiais. Ir dar ji nusi-
juokė, kad dabar žino, ką skaitytojai
perskaitys pirmiausia. Jei po pirmo-
sios knygos jie prisipažino, kad pradėjo
skaityti nuo „Vyrai mano gyvenime”
skyriaus, tai šitą tikrai pradės nuo
kirpyklų).

nimas. Ir aš lioviausi važinėt ir ne-
idavau net pasiklausyt. 

Bet mane maloniai nustebino tai,
kas vyko čia. Mane vis tiek pasodino
priekyje ir nuo pirmos minutės man
buvo taip įdomu, kad išgaravo visas
nuovargis. Man labai patiko pati
struktūra, ji buvo nebanali, visai ki to-
 kia, poetai įvairūs. Gal vienas sėk-
mingesnis, kitas gal ne taip, bet kiek-
vienas individualus. Renginys vyko
keturias valandas ir nenusibodo. Aš
nustebau, kad jau baigėsi, o nuovargio
jokio. 

Viešnagė JAV ir jos istorijos

Aš čia dar tik trečia ar ketvirta die-
na. Dar nespėjau susemt visų isto rijų.
Miego mažai, laikas keitėsi, o no risi su
visais bendraut, viską aprėpt.

Bet kai generalinis konsulas Mant-
 vydas Bekešius parodo savo te lefone
nuotrauką kaip patvirtinimą, kad jo
žmona kaip vieną mylimiausių vai-
kystės knygų atsivežė į JAV  „Se na -
miesčio lėles”, tai čia jau ta istorija. 

Pagaliau grįžtu į namus pas šei-
mininkę, pas kurią esu apsistojusi, o
ten vaikų auklė, moteris iš lietuviško
kaimo, gražia lietuviška šnekta pasa-
 koja man su tokia meile, kaip ji tuos
vaikus myli, kaip ir vėl atvažiavo, kaip
jai Čikaga atrodė pradžioje ir kaip at-
rodo dabar, ir man tai jau yra istorija.
O kiek jų dar bus iki viešnagės pabai-
gos – gegužės keturioliktos. Nežinau, ar
atlaikysiu. Bet kai susitinku su skai-
tytojais, pamatau tuos žmones, kurie
skaito, išeinu to kia pakylėta ir galvo-
ju – kaip reik išlaikyt tas vibracijas ir
tą aurą...

Poezijos pavasaris Lemonte

„Tik jau neliepk man rytoj lipti ant
tos scenos”, – paprašė poetė Lie tuvių
poezijos pavasario JAV organizatorės
Sandros Avižienytės renginio išvaka-
rėse. Nes buvo atsižadėjusi da lyvauti
Poezijos pavasariuose. 

Prisipažinsiu, esu kalta, kai gal vo-
 jau, kad reikia man atsisėst gale, nes
aš maniau – galiu nukristi, ir ta da visi
pagalvos, kad man koks prie puolis.
Dienotvarkė labai įtempta, tik atskri-
dau, viskas susimaišę, jaučiuo si pa-
vargusi. 

Esu dalyvavusi jau pačiame pir-
mame Poezijos pavasaryje Lietuvoje.
Pradžioj tai buvo šventė, įdomu, mes
jauni ir buvo mūsų daug. Kiekvienais
metais lydavo iki beprotybės. Mes šla-
 pi skaitydavom savo eiles, išgręžda-
 vom rankraščius ir skaitydavom toliau.
O po to atėjo toks laikas, kai vis kas nu-
sibodo, ėmė kartotis, atėjo ki tas jau-

Vakaro ,,Sielos” galerijoje metu skambėjo ir poezija, ir muzika. iš k.: Tadas Motiečius, Vy-
gantas kazlauskas, ramunė Skučaitė ir Sandra Aviežienytė.

CHICAGO, IL

Kol svajoji – gyveni

Drąsiai pasirinktas choro repertuaras klausytojų nenuvylė.  Audronės Kižytės nuotraukos

ir choristai, ir solistai Vilma Skučienė ir Linas Sprindys sulaukė puikių vertinimų.

Vakaro vedėjai Vilma kava ir Evaldas Girdžiūnas ,,diriguoja” jau ne pirmam choro  ,,Ave
Musica” renginiui.
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Gegužės 2 d., ketvirtadienio, numeryje pradėjome
jus supažindinti su JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) Švietimo tarybos surengto rašinių ir piešinių

konkurso nugalėtojų darbais – skelbėme 2–6 klasių
mokinių rašinius. Šiandien – vyresniųjų darbai. Pri-
minsime, kad iš viso rašinių konkurse dalyvavo 17 li-
tuanistinių mokyklų, pagal amžių  mokiniai buvo su-
skirstyti į grupes. 7–8 kl. moksleiviai rašė temomis ,,Aš
esu Pasaulio lietuvis” ir ,,ramanauskas-Vanagas – mo-
kytojas ir partizanas”, o 9–10 klasių – ,,kas jungia Pa-
saulio lietuvius”, ,,Garbė būti Pasaulio lietuviu ir ,,Lie-
tuvos nepriklausomybės kaina”. 

JAV LB Švietimo tarybos organizuotas piešinių
konkursas šiemet buvo skirtas paminėti Juozo Tumo-
Vaižganto metams ir jo temos buvo parinktos pagal
Vaižganto kūrybą: ,,Mikutis gamtininkas” bei ,,Dėdės
ir dėdienės”.  

Piešimo konkurse dalyvavo 27 JAV lituanistinės
mokyklos. 

,,Draugo” inf.

7–8 klasės
I vieta Brigita Šumskaitė
8 klasė ,,Žiburio” lituanistinė m-kla, MI

Aš esu Pasaulio lietuvis

Pasaulio lietuvis – du žodžiai, šešiolika raidžių.
Pasaulio lietuvis yra žmogus, kuris yra lietuvis, bet
gyvena ne Lietuvoje. Tas žmogus išlaiko visas tra-
dicijas, myli tėvynę ir didžiuojasi, kad yra lietuvis.
Gal tas lietuvis lanko lietuvių kultūros centrą ar li-
tuanistinę mokyklą. Aš esu Pasaulio lietuvė. Aš gy-
venu Amerikoje, bet Lietuva yra mano tėvynė.
Mano pirma kalba buvo lietuvių kalba. Aš labai
mėgstu lietuviškus patiekalus. Aš lankau lituanis-
tinę „Žiburio” mokyklą, o mano tėveliai gimė Lie-
tuvoje. Aš esu buvusi Lietuvoje, todėl žinau, kokia
tai nuostabi šalis. Lietuva jauna ir maža valstybė. Ji
nėra labai žinoma. Bet koks aplanko mane džiaugs-
mas, kada kitiems pasakai, kad mano šaknys yra lie-
tuviškos. Dažnai amerikiečiai manęs klausia, iš kur
mes esame, kokios yra mūsų tradicijos, kokios
šventės ir kur yra ta Lietuva. Kiekvieną kartą, kai
manęs klausia, aš prisimenu Lietuvą ir lietuviškus

draugus. Sunku kartais būti Pa-
saulio lietuve, nes esu labai toli
nuo Lietuvos ir kiti žmonės daž-
nai primena, kad mes ameri-
kiečiai. Bet mes, Pasaulio lie-
tuviai, bandome saugoti lietuvių
kultūrą, tradicijas ir vartoti lie-
tuvių kalbą. Tai nėra lengva, kai
tik vieną kartą per savaitę mes
suvažiuojam į lituanistinę mo-
kyklėlę ir tik kelias valandas
mokinamės lietuviškai. Mes
bandome kuo daugiau sužinoti
apie Lietuvą. Nesunku Lietuvą
mylėti. Sunkiau kalbėti, rašyti,
suprasti ir viską žinoti apie Lie-
tuvą, kai mes gyvename taip
toli nuo jos. Aš didžiuojuosi bū-
dama lietuvė. Aš galiu skaityti,
rašyti ir kalbėti lietuviškai.
Man sunku, bet aš stengiuosi.
Vasarą aš važiuoju į lietuviškas
stovyklas, kur aš turiu daug
draugų – Pasaulio lietuvių. Kai
mes visi kartu giedame Lietuvos
himną, visi pajuntame, kad mes
tikrai sujungti Lietuvybėje.
Mes, Pasaulio lietuviai, gražiai
lietuviškai bendraujame, kal-
bame apie Lietuvos gamtą, pri-
simename Lietuvos istoriją.
Prie laužo kartu dainuojame
lietuviškas dainas ir visai ne-
svarbu iš kokios tu šalies. Visi
esame lietuviai. Mes žinome
kas yra Lietuvos prezidentė, ži-
nome sostinę, žinome lankyti-
nas vietas ir miestus. Žinome, kad Lietuva nors ir
maža, ji mums labai brangi. Tik trys milijonai lie-
tuvių išsimėčiusių pasaulyje, bet visi jie sujungti Lie-
tuvybėje. Aš labai didžiuojuosi, kad esu Pasaulio lie-
tuvė. Aš visada kalbėsiu lietuviškai, visiems pasa-
kosiu apie Lietuvą, kokia ji didinga šalis, kokia tur-
tinga istorija ir kultūra. Aš esu Pasaulio lietuvė ir ga-
liu tai padaryti!

II vieta  Jonas Covalesky 
8 klasė  Dr. V. Kudirkos lituanistinė m-kla, NJ

Ramanauskas-Vanagas
– mokytojas ir partizanas

Adolfas Ramanauskas-Vana-
gas buvo partizanas Lietuvoje
nuo 1945 m. iki 1957 m. Daug žmo-
nių tai žino, bet dauguma nė ne-
žino, kad jis buvo ir mokytojas.
Ramanauskas gimė Amerikoje.
Kada jis mokinosi, jis norėjo tap-
ti mokytoju. 1940–1945m. jis dirbo
mokytoju Alytaus mokytojų se-
minarijoje.  Jis dirbo mokytoju
tuo metu, kai Sovietai okupavo
Lietuvą. Jis mokino matematiką
ir lietuvių kalbą, buvo fizinio la-
vinimo ir pedagoginės praktikos
vadovas, dėstė karinį parengimą.
Jis buvo labai laimingas, bet so-
vietinė okupacija sugriovė jo pla-
nus. Ramanauskas tapo partiza-
nu. Būdamas partizanu, jis mokė
kitus kaip reikia kovoti už Lietu-
vą, kaip reikia atgauti jos nepri-
klausomybę, kaip reikia neati-
duoti Lietuvos priešams. Jis su-
prato, kad reikia turėti gerą pa-
sipriešinimo sistemą. Rama-
nauskas mokė žmones iš savo
knygų. Knygose rašoma kaip jis
gyveno miškuose ir kaip jis kovojo
su kitais partizanais. Adolfas Ra-
manauskas buvo labai svarbus
Lietuvai, nes ir būdamas moky-

toju ir būdamas partizanu, jis mokino kitus žmones.
Ramanauskas kovojo už Lietuvos nepriklausomybę.
Jis buvo vienas iš partizanų vadovų. Jo knyga „Par-
tizanų gretose” apie partizanų kovas. 1949m. Rama-
nauskas buvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tary-
bos deklaracijos signataras, LLKS tarybos prezi-
diumo pirmininko pirmasis pavaduotojas. Sovietai
labai norėjo sužinoti, kur Ramanauskas slepiasi, to-
dėl nuėjo pas jo draugą Antaną Urboną, kuris ir pa-
sakė. Ramanauskas buvo suimtas ir vienerius metus
buvo kankinamas. Po metų jis mirė. Jis buvo pa-
skutinis karininkas  suimtas  ir sušaudytas Sovietų
valdžios. Tiktai 2018 m. jo palaikai buvo rasti ir pa-
laidoti Vilniuje. 

Ramanauskas buvo kovotojas už Lietuvos  Ne-
priklausomybę, jis buvo labai svarbus Lietuvos is-
torijai. Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo moky-
tojas ir partizanas.

III vieta   Sofija Vorobjovas
7 klasė  Lietuvių mokykla Vašingtone

Aš esu Pasaulio lietuvė

Kadangi šie metai yra paskelbti Pasaulio lietu-
vių metais, mes su mokytoja nutarėme, kad gyve-
nantiems užsienyje reikia parašyti apie tai, kad
mes esame lietuviai. Bet kaip aš galiu būti lietuvė?

Prieš daug metų mano tėveliai atskrido į Ame-
riką iš Lietuvos. Aš gimiau Amerikoje, taip kaip ir
mano brolis ir mažoji sesutė. Mano mieste kur gy-
venu yra lietuviška mokykla. Kiekvieną šeštadienį
anksti keliamės ir einame į mokyklą. Mokykloje mo-
komės gražiai kalbėti, skaityti, rašyti lietuviškai. Mes
šokame ir dainuojame lietuviškas dainas. Mokykloje
vyksta daug įvairių renginių. 

Kai ateina vasara ir laikas baigti mokyklą, aš iš-
važiuoju į lietuvišką stovyklą „Neringa”. Ten at-
vyksta daug lietuvių iš viso pasaulio. Susirandi
daug naujų draugų. Stovykloje visi privalo kalbėti lie-
tuviškai. Stovyklos pabaigoje vyksta didžiulis kon-
certas. Visi dalyviai apsirengia tautiniais drabužiais,
šoka ir dainuoja. Būna neapsakomai gražu.

Nors mes gyvename Amerikoje, visi mūsų šei-
mos nariai turi lietuviškus vardus. Mano mamos pa-
vardė yra lietuviška. Mes esame lietuviška šeima.

Mes – pasaulio lietuviai
Moksleivių rašinių ir piešinių konkursui pasibaigus (2)
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

,,Moby Dick” – rašytojo Herman Melville
romanas, literatūros klasika. richard
Bentley 1851 m. spalio 18 d.  Londone
pirmąkart išleista knyga iš pradžių su-
laukė įvairių vertinimų, tačiau dabar ji
laikoma vienu iš geriausių visų laikų ro-
manų anglų kalba. Melville, naudoda-
mas stilizuotą kalbą, ilgus monologus,
simbolius ir metaforas pasakoja istori-
ją iš banginių medžiotojų gyvenimo ir
nagrinėja daugelį sudėtingų temų.
Tarp jų – tikėjimo, savo vietos pasaulyje
paieškos, gėrio ir blogio sąvokų, drau-
gystės reikšmės ir kt. Tikras literatūrinis
epas, kurio pagrindu buvo bandoma su-
kurti ir operinį epą. užbėgsiu už akių –
sėkmingai!

Įbanginių medžioklę laivu ,,Pequod”
išplaukę jūrininkai, tarp kurių yra
ir jaunuolis Greenhorn, sužino, kad

ne į paprastą banginių medžioklę iš-
siruošė jų kapitonas. Šiltose jūrose
Ahab ieško vieno vienintelio banginio
– milžiniško baltojo kašaloto, pramin-
to Moby Dick. Kažkada su juo susidū-
ręs, jis prarado koją ir dabar ketina at-
keršyti. Visa laivo įgula tampa bepro-
čio kapitono įkaitais. 

Šio drąsaus, gal net sunkiai suvo-
kiamo kūrybinio šuolio – sukurti ope-
rinį spektaklį, kurio veiksmas vyksta
audringuose vandenyse, laivo denyje,
ėmėsi Chicago Opera Theatre (COT).
Talentingų kūrėjų dėka literatūrinis še-
devras scenoje virto kvapą gniaužian-
čia beveik trijų valandų trukmės mu-
zikine epopėja. Šią nuostabią muziki-
nę istoriją 2010 m. sukūrė kompozito-
rius Jake Heggie ir libretistas Gene
Scheer, o scenoje įkūnijo režisierė Kris-
tine McIintyre. Tai, ką mes matėme
Harris teatro scenoje, buvo bendras
COT, Utah Opera, Pittsburg Opera,
San Jose Opera ir Barcelonos Grand
Teatre del Liceu projektas.

Gaila, buvo tik du šios operos pa-
statymai – balandžio 25 ir 28 d. Prem-
jeroje, nepaisant, jog ji vyko ketvirta-
dienio vakarą, tuščių vietų milžiniš-
kame Harris teatre nebuvo daug. Bet,
tikiu, COT vadovybė žino, ką daro – me-
nas menu, o ekonomika diktuoja savas
taisykles. Bet kokiu atveju džiaugiamės
COT kūrybine drąsa ir sveikiname jo
meno vadovę ir spektaklio dirigentę
Lidiya Yankovskaya.

Amerikietis tenoras Richard Cox
nepriekaištingai atliko kapitono Ahab
vaidmenį. Jis – ne tik puikaus vokalo
savininkas, bet ir fiziškai stiprus ak-
torius (įsivaizduokite, būti ir dainuo-
ti scenoje, nežinia kur slepiant antrą
savo koją, nes kapitono viena koja me-
dinė). Nostalgišką Starbuck dramatiz-
mą puikiai perdavė rusų baritonas
Aleksey Bogdanov. Kiti pagrindiniai so-
listai: Vince Wallace (Queequeg), And-
rew Bidlack (Greenhorn), Summer
Hassan (Pip), Aaron Short (Flask),
Christopher Magiera (kapitonas Gar-
diner) ir David Govertsen (Stubb) pui-
kiai derėjo prie pajėgaus trisdešimties
vyrų choro. 

Jei ne pernelyg ilgas antras veiks-
mas, ,,Moby Dick” būtų galima laiky-
ti šio sezono Čikagos muzikiniu še-
devru.

Ką žada COT parodyti ateityje?
Lapkričio 16 ir 17 d. mūsų laukia du
vienaveiksmiai: šiuolaikinė opera
,,Everest” (muzika Joby Talbot, libre-
tas Gene Scheer) ir rusiška klasika
,,Aleko” (Sergej Rachmaninov, Vladi-
mir Nemirovich-Danchenko). Svei-
kintina, kad COT meno vadovė ir di-
rigentė Lidiya Yankovskaya ryžtasi
demonstruoti savo tautos užmirštus ar
amerikiečių žiūrovui nežinomus ru-
siškus perliukus. Daugiau informaci-
jos apie būsimus spektaklius rasite
teatro elekroninėje svetainėje:
www.chicagooperatheater.org arba su-
žinosite paskambinę tel. 312-704-8414.

2013 metais mano šeima dalyvavo
šokių šventėje Baltimorėje. Buvo daug
repeticijų, bet kaip buvo smagu, kada
visi su tautiniais kostiumais sustojo
tikram šokiui. Ilgai visi šoko, bet die-
nos pabaigoje visi buvome be galo lai-
mingi. 

Lietuvoje gyvena mano seneliai,
pusbroliai ir pusseserės. Laikas nuo lai-
ko mes nuskrendame į Lietuvą, kad ga-
lėtume pamatyti savo giminaičius ir
savo gimtinę. Aš  beveik visur kalbu lie-
tuviškai. Lietuviškai aš kalbu su mo-
čiute, mama, tėte, namuose, mokyklo-
je ir Lietuvoje. Aš moku skaityti, rašyti
ir kalbėti lietuviškai. Aš domiuosi Lie-
tuvos istorija, kultūra. Aš, Sofija, sep-
tintokė, galiu save vadinti Pasaulio
lietuve!

9–10 klasės
I vieta  Benas Mongirdas
9 klasė  Čikagos lituanistinė m-kla, IL 

Kas jungia Pasaulio lietuvius?

Dėl įvairių priežasčių vykusi ir te-
bevykstanti lietuvių emigracija lėmė
tai, kad dabar lietuvį galima sutikti
daugelyje pasaulio šalių. Nors jie pa-
sklido po platųjį pasaulį, stengiasi ne-
nutolti nuo Lietuvos ir nuo savo šaknų.
Pirmiausia, kas tai padeda padaryti, ži-
noma – gimtoji kalba. Nesvarbu, ku-
riame pasaulio kamputyje gyventu-
me, lietuviškai kalbame namuose. Kal-
bame su šeimos nariais, savo draugais,
giminaičiais. Kalbame kantriai, nors
kartais būna ir nelengva. Mokomės li-
tuanistinėse mokyklose, dainuojame
lietuviškas dainas, skaitome lietuviš-
kas knygas, žiūrime filmus lietuvių kal-
ba. Dalyvaujame bendruose kūrybi-
niuose projektuose, kuriame laidas,
spektaklius, filmus. Spauda – dar vie-
nas būdas išlaikyti ryšį tarp išsibars-
čiusių lietuvių.

Visus mus jungia bendra protėvių
istorija, todėl lietuviškos šventės, žy-
mių datų minėjimas – taip pat neatsie-
jama mūsų tautos dalis. Neapsakomas
džiaugsmas širdyje dideliame būryje
giedant Lietuvos himną ar bėgant kar-
tu maratoną.

Kiekvienos šalies patiekalai taip
pat svarbus kultūrinis paveldas, todėl
visi mielai vaišinamės lietuviškais
valgiais ir gėrimais. Bandome iš mo-
čiučių ir mamų perimti tradicinius lie-
tuviškus šeimų receptus.

Sakoma, kad Lietuva – krepšinio
šalis, todėl šis sportas – tai dar viena
Pasaulio lietuvius jungianti grandis.

Viskas labai svarbu, kad išsaugo-
tume Lietuvos vardą, bet svarbiausia
mus visus jungianti meilė Lietuvai, jos
istorijai, tradicijoms, jos ateičiai ir,
žinoma, žmonėms. Todėl ir skubame
šeštadieniais į lituanistines mokyk-
las, leidžiame vasaras lietuviškose sto-
vyklose, buriamės į lietuviškus klubus,
šokame ir dainuojame įvairiuose cho-
ruose, tautinių šokių kolektyvuose.
Tai jungia Pasaulio lietuvius ir garsi-
na Lietuvą. Didžiuojamės, jog esame
lietuviai – viena tauta, viena šeima.  Vi-
sada džiaugiamės išgirdę savą žodelį
,,labas” nesvarbu, kuriame pasaulio
taške atsidurtume.

II vieta Saulė Kairytė 
10 klasė Bostono lituanistinė m-kla, MA

Ką reiškia būti Pasaulio lietuviu?

Ar kada nors pagalvojote, ką reiš-
kia būti Pasaulio lietuviu?

Žmonės gali įvairiai interpretuo-
ti žodžius ,,Pasaulio lietuvis”. Kai ku-
rie mano, kad Pasaulio lietuviai yra tie,
kurių tėvai yra kilę iš Lietuvos. Aš ma-
nau, kad Pasaulio lietuvis ne tik turi

būti kilęs iš Lietuvos, bet jis pats turi
norėti būti juo, nesvarbu, kurioje pa-
saulio dalyje jis gyvena.

Kai kurie lietuvaičiai vaikai sten-
giasi išlaikyti lietuvybę, lankydami
lituanistines mokyklas. Mokyklose
jiems svarbu, kuo geriau išmokti lie-
tuvių kalbą bei suprasti savąją kilmę.
Jie mokosi ne tik kalbos, bet ir Lietu-
vos istorijos bei geografijos. 

Didelė dalis pasaulio lietuvių vai-
kų lanko tautinių šokių kolektyvus,
chorus.  Juose ne tik smagu, bet tai la-
biau priartina prie lietuvių kultūros.
Šokių ir dainų šventės – masiniai ren-
giniai, kuriuose visi pasaulio lietu-
viai jaučiasi artimi ir reikalingi Lie-
tuvai. Į jas susirenka tūkstančiai da-
lyviu bei žiūrovų. 

Ir kiti renginiai, kuriuose buriasi
Pasaulio lietuviai yra ypatingi ir svar-
būs. Norėčiau paminėti šventę, kuri
vyko Bostone. Buvo švenčiamas Balti-
jos šalių šimtmetis. Į ją susirinko lie-
tuviai, latviai, estai iš aplinkinių vals-
tijų. Visi kartu šventė ne tik savo šalių
šimtmečius, bet ir savo kultūras bei tra-
dicijas. 

Būnant Pasaulio lietuviu svarbu
švęsti lietuviškas šventes bei išlaiky-
ti jų tradicijų svarbą. Švęsdami Kūčias
lietuviai valgo dvylika patiekalų bei
žaidžia žaidimus, daro įvairius būri-
mus. Per Užgavėnes visi kepa ir valgo
blynus bei degina Morę. Taip pat šven-
čia Jonines ir kitas lietuviškas šventes. 

Lietuviškos stovyklos taip pat la-
bai svarbi susibūrimo vieta lietuvai-
čiams. Jose dalyvauti ir būti – didelė
garbė. 

Keliaujant aplink pasaulį galima
sutikti daug Pasaulio lietuvių. Labai
dažnai lietuviai ieško lietuvių, ne-
svarbu kur jie bebūtų, nes jiems tai ak-
tualu ir svarbu.  

Norint būti geru lietuviu, nebūti-
na gyventi Lietuvoje. Svarbiausia rei-
kia mylėti Lietuvą, ją gerbti ir vadin-
ti savo tėvyne. 

III vieta Simona Bilevičius
9 klasė  Maironio lituanistinė m-kla, IL

Garbė būti Pasaulio lietuviu 

Ką reiškia būti Pasaulio Lietu-
viu? 

Šį klausimą labai dažnai savęs
klausiu. Man yra didelė garbė būti
lietuvaite. 

Angliškoje mokykloje daugelis
studentų nemoka kalbėti antra kalba.
O aš kalbu lietuviškai. Būdama Pa-
saulio Lietuve didžiuojuosi kalbėdama
šia sunkia kalba. Dėl to esu dėkinga li-
tuanistinei mokyklai, nes joje mano lie-
tuvių kalba tobulėja. Būnant lietuve
yra daug galimybių susirasti gerų
draugų lietuviškuose koncertuose, ren-
giniuose, šokių kolektyvuose, choruo-
se ar kitoje veikloje, kur buriasi lietu-
viai. Mano geriausi ir tikriausi drau-
gai yra lietuviai. Aš dėkinga lietuviš-
koms stovykloms. Jose taip smagu!
Jose galima sutikti daug lietuvių. Sto-
vyklaudama Dainavoje aš turiu gali-
mybę sutikti daugybę lietuvių ir ten su-
sirasti naujų draugų. Juk ne kiekvie-
na tauta gali didžiuotis tuo, kad ir po
visą pasaulį išsibarstę lietuviai, yra to-
kie vieningi ir draugiški. 

Aš labai gerbiu lietuvių kalbą, to-
dėl su tėveliais ir sese kalbamės tik lie-
tuviškai. Taip pat ja stengiuosi kalbė-
ti ir su draugais. Kai manęs kas pa-
klausia, iš kur yra kilę mano tėvai ar
kokia kalba aš kalbu, visada su dideliu
pasididžiavimu ir garbe atsakau, kad
jie ir aš esame lietuviai. 

Tai kalba, kuri jungia visus Pa-
saulio lietuvius. Už ją esu dėkinga ir
man didelė garbė būti Lietuvos dalimi.  

Opera vandenyno viduryje 
Chicago Opera Theater ,,Moby Dick”

Scenos iš spektaklio ,,Moby Dick”. Michael Brosilow nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

ES ir JAV bendradarbiavimas – galimybė Lietuvai
Vilnius (Mano vyriausybė) – Ener-

getikos ministras Žygimantas Vaičiūnas
dalyvavo Briuselyje vykusiame aukšto
lygio ES ir JAV verslo energetikos fo-
rume. Pirmasis tokio lygio prestižinis
renginys buvo skirtas ES ir JAV ben-
dradarbiavimui suskystintųjų gamtinių
dujų (SGD) prekybos srityje stiprinti.

Energetikos ministras Ž. Vaičiū-
nas dalyvavo ministrų diskusijoje, ku-
rioje kalbėta apie infrastruktūrinius
sprendimus, kurie leistų didinti ES
valstybių narių prieigą prie globalios
SGD rinkos. JAV energetikos sekreto-
riaus Rick Perry kvietimu Ž. Vaičiūnas
taip pat dalyvavo apskritojo stalo dis-
kusijoje, skirtoje JAV SGD eksporto į

ES galimybėms aptarti. 
Energetikos ministras taip pat

kalbėjo apie Lietuvos patirtį ir arti-
miausius planus, susijusius su Klai-
pėdos SGD terminalo veikla, taip pat
dvišalio Lietuvos ir JAV bendradar-
biavimo galimybes, kurias suteikia
SGD terminalas Klaipėdoje.

Sprendimas įsigyti SGD laivą-sau-
gyklą daro Lietuvą patrauklia ir pati-
kima partnere SGD tiekėjams iš JAV il-
galaikėje perspektyvoje. Gerai išvystyta
infrastruktūra kartu su dujotiekio jung-
timi tarp Lietuvos ir Lenkijos (bus
baigta 2021 m.) sudaro palankias sąlygas
per Klaipėdos terminalą importuojamų
SGD paskirstymui visame regione.

Lietuvoje prasidėjo išankstinis balsavimas

Vilnius (Verslo žinios) – Energeti-
kos ministras Žygimantas Vaičiūnas da-
lyvavo Briuselyje vykusiame aukšto
lygio ES ir JAV verslo energetikos fo-
rume. Pirmasis tokio lygio prestižinis
renginys buvo skirtas ES ir JAV ben-
dradarbiavimui suskystintųjų gamtinių
dujų (SGD) prekybos srityje stiprinti.

Energetikos ministras Ž. Vaičiū-
nas dalyvavo ministrų diskusijoje, ku-
rioje kalbėta apie infrastruktūrinius
sprendimus, kurie leistų didinti ES
valstybių narių prieigą prie globalios
SGD rinkos. JAV energetikos sekreto-
riaus Rick Perry kvietimu Ž. Vaičiūnas
taip pat dalyvavo apskritojo stalo dis-
kusijoje, skirtoje JAV SGD eksporto į
ES galimybėms aptarti. 

Energetikos ministras taip pat
kalbėjo apie Lietuvos patirtį ir arti-
miausius planus, susijusius su Klai-

pėdos SGD ter-
minalo veikla,
taip pat dviša-
lio Lietuvos ir
JAV bendradar-
biavimo gali-
mybes, kurias
suteikia SGD
t e r m i n a l a s
Klaipėdoje.

S p r e n d i -
mas įsigyti SGD
laivą-saugyklą
daro Lietuvą patrauklia ir patikima
partnere SGD tiekėjams iš JAV ilgalai-
kėje perspektyvoje. Gerai išvystyta inf-
rastruktūra kartu su dujotiekio jung-
timi tarp Lietuvos ir Lenkijos (bus
baigta 2021 m.) sudaro palankias sąlygas
per Klaipėdos terminalą importuojamų
SGD paskirstymui visame regione.

Vyko pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas
Vilnius (BNS) – Vilniuje, gegužės

5–7 dienomis vyko pirmasis pasaulio
lietuvių rašytojų suvažiavimas.

Jame dalyvavo per 30 rašytojų,
vertėjų ir literatūrologų iš penkiolikos
šalių.

„Šis renginys pradeda telkti, bur-
ti po visą pasaulį pasklidusius lietuvių
kilmės rašytojus, kuriančius ne tik lie-
tuvių kalba, bet savo kūryba teigian-
čius lietuviškosios tapatybės svarbą”,
– sakė Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės Kultūros tarybos pirmininkė Jū-
ratė Caspersen. 

Sutarta, kad rašytojai savo kūry-
bos leidinius padovanos Nacionalinei
M. Mažvydo bibliotekai.

Forumo dalyviai rinkosi Lietu-
vių literatūros ir tautosakos institute,
o vakarais Rašytojų klube vyko vieši
svečių kūrybos skaitymai.

Buvo pristatyta specialiai šiam
suvažiavimui parengta pasaulio lie-
tuvių rašytojų antologija „Egzodika”.

Suvažiavimą organizavo Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenė, Lietuvos
rašytojų sąjunga, Lietuvių literatū-
ros ir tautosakos institutas.

JAV įamžins krepšinio krikštatėvio atminimą
Vilnius (BNS) – Glendale, Cali-

fornijoje, ketinama įamžinti Lietuvos
krepšinio krikštatėviu vadinamo Pra-
no Lubino atminimą – įrengti memo-
rialinę lentą.

„Aš galvojau, kad būtų gražu įam-
žinti jį kaip nusipelniusį žmogų tiek
Lietuvai, tiek Amerikai, žinant, kad jis
būtent Glendale gyveno. Susitikau su
šio miesto meru ir apie tai kalbėjau. Jis
labai pozityviai žiūri”, – sakė Lietuvos
generalinis konsulas Los Angeles Da-
rius Gaidys.

Susitarta, kad konsulatas parengs
pačią memorialinę lentą, o Glendale
valdžia pasirūpins tinkamiausia vieta
lentai pakabinti. Pasak D. Gaidžio, at-
minimo lentoje žodžiai galėtų būti iš-
kalti ir anglų, ir lietuvių kalbomis.

Atminimo lentą konsulas norėtų
atidengti kitais metais, kai bus mini-
mos 110-osios P. Lubino gimimo meti-
nės. Jis gimė 1910 metų sausio 7 dieną

Los Angeles, JAV.
1936 metais Berlyne su JAV rink-

tine P. Lubinas tapo olimpiniu čem-
pionu, o po trejų metų vadovaudamas
Lietuvos rinktinei bei žaisdamas joje
nuskynė laurus Europos krepšinio
čempionate. Sovietams okupavus Lie-
tuvą, P. Lubinas grįžo į JAV.

P. Lubinas mirė būdamas 89-erių
Glendalo mieste, Californijoje.

Paskirtas vyr. sąjungininkų pajėgų Europoje vadas
Briuselis (Diena.lt) – JAV gene-

rolas Tod Wolters paskirtas naujuoju
NATO vyriausiuoju sąjungininkų pa-
jėgų Europoje (SACEUR) vadu.

T. Wolters taip pat tampa JAV pa-
jėgų Europoje vadu. Atsakomybę už vi-
sas NATO karines operacijas T. Wolters
perima iš generolo Curtis Scaparrotti,
laikotarpiui nuo dvejų iki trejų metų.

Pareigos perduotos naujam vadui
tuo metu, kai NATO ruošiasi Vidutinio

nuotolio branduolinių pajėgų (INF)
sutarties tarp JAV ir Rusijos žlugimui.
Washingtonas vasarį paskelbė stab-
dantis įsipareigojimus pagal sutartį bei
pradedantis šešių mėnesių trukmės pa-
sitraukimo iš sutarties procesą.

Reaguojant į JAV pareiškimą, Ru-
sijos prezidentas paskelbė, kad Mask-
va taip pat stabdo įsipareigojimus pa-
gal sutartį. 

Austrija pritaria „Nord Stream 2“ projektui
Viena (ELTA) – Nepaisant prie-

štaringų vertinimų Briuselyje, Aust-
rija palaiko dujotiekio „Nord Stream
2” tiesimą ir laiko šį projektą šalies
energetinio saugumo pagrindu, tei-
gia Austrijos kancleris Sebastian Kurz.

„Dėl „Nord Stream 2” – mes tei-
giamai vertiname šį projektą, nes
Austrija jame dalyvauja, jame daly-
vauja viena didžiausių Austrijos ben-

drovių OMV, kurią iš dalies valdo vals-
tybė. Energetinį saugumą laikome
itin svarbiu”, – kalbėjo S. Kurz.

1230 km ilgio dujotiekis „Nord
Stream 2” yra tiesiamas Baltijos jūra.
Dviejų gijų vamzdynas sujungs Rusi-
ją ir Vokietiją, o bendras dujotiekio
pralaidumas siekia 55 mlrd. kub. m
dujų per metus.

JAV užsisakė naujų raketų 
Washingtonas (ELTA) Per tris

mėnesius po to, kai paskelbė apie savo
pasitraukimą iš Vidutinio nuotolio
branduolinių raketų sutarties (INF),
Jungtinės Valstijos, aktyvistų duome-
nimis, už daugiau kaip milijardą do-
lerių užsisakė naujų raketų. Su šešiais
ginkluotės koncernais pasirašyta 1,1
mlrd. dolerių vertės sutarčių, pranešė
Tarptautinė kampanija už branduoli-

nių ginklų panaikinimą (ICAN).
Pasitraukimas iš INF sutarties

davė „pradžią naujam Šaltajam ka-
rui”, sakė ICAN vadovė Beatrice Fihn.
1987 metų INF sutartimi Rusija ir JAV
įtvirtino branduolinių vidutinio nuo-
tolio raketų draudimą. Tačiau abi ša-
lys pastaruoju metu kaltino viena kitą
pažeidus susitarimą. Dabar jau abi
jos yra pasitraukusios iš susitarimo.

Tailandas vėl turi karalių
Bankokas (ELTA) – Tailandas

vėl turi karūnuotą karalių. Pustre-
čių metų monarcho pareigas einantis
66-erių Maha Vajiralongkorn per iš-
kilmingą ceremoniją Bankoke užsidėjo
karūną. Brangakmeniais sagstyta ka-
rūna yra 66 cm aukščio ir 7 kg svorio. 

Iškilminga ceremonija vyko pagal
šimtmečių senumo ritualus. Karalius
neštuvais buvo nešamas 7 km per
Bankoką. 70 mln. gyventojų turinčiai
šaliai tai yra pirmoji karūnacija per
beveik septynis dešimtmečius. Iškil-
mės tęsis iki pat spalio.

Maha Vajiralongkorn yra tik de-
šimtas karalius nuo Chakri dinastijos
pradžios 1782-aisiais. 

ketina įamžinti Lietuvos krepšinio tėvo P. Lu-
bino atminimą.  „Klaipėdos diena“ nuotr. 

Ceremonija vyko pagal šimtmečių senumo
ritualus.               Reuters nuotr.

ELTA nuotr. 

Maskvos oro uoste – tragiškas lėktuvo nusileidimas
Maskva (ELTA) – Rusijos oro

linijų bendrovės „Aeroflot” lėktu-
vui sekmadienį avariniu būdu nu-
sileidus Maskvos Šeremetjevo oro
uoste ir užsiliepsnojus, žuvo 41
žmogus. Tarp aukų mažiausiai du
vaikai ir vienas įgulos narys, in-
formuoja BBC.

Vienas liudininkas sakė, kad
„tai stebuklas”, jog kai kuriems as-
menims pavyko išsigelbėti. Iš viso
lėktuvu skrido 73 keleiviai ir pen-
ki įgulos nariai. 33 keleiviams ir ke-
turiems orlaivio įgulos nariams pa-
vyko išsigelbėti, iš jų penki gydomi li-
goninėje.

Lėktuvas „Sukhoi Superjet-100”
pakilo iš Šeremetjevo oro uosto 18.02
val. vietos laiku. Orlaivis, turėjęs skris-
ti į Murmansko miestą šiaurės vaka-
rinėje Rusijoje, netrukus po pakilimo
buvo priverstas sugrįžti į oro uostą.

Remiantis pranešimais, lėktuvas
netrukus po pakilimo pasiuntė pavo-
jaus signalą. Lėktuvas buvo priverstas
sugrįžti „dėl techninių priežasčių”.
Orlaivis nusileido avariniu būdu ir už-
sidegė.

„Aeroflot” pranešime teigiama,
kad „įgula darė viską, kad išgelbėtų ke-
leivius”, kurie buvo evakuoti per 55 se-
kundes. Bendrovė taip pat pareiškė už-
uojautą žuvusiųjų artimiesiems.

Iš pradžių buvo skelbiama apie 13
žuvusiųjų, tačiau praėjus kelioms va-
landoms po to, kai buvo užgesintas lėk-
tuvas, aukų skaičius padidintas iki 41.

Anot tyrėjų, leidžiantis užsidegė
degalų bakas. Į nelaimės vietą buvo at-
siųsta daugybė greitosios pagalbos
automobilių, didžiajai daliai išgyve-
nusiųjų suteikta pagalba dėl apsinuo-
dijimo dūmais. Kiti lėktuvai, turėję
leistis Šeremetjevo oro uoste, buvo
nukreipti į kitus oro uostus.

ELTA nuotr. 
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Pranckietis, užsienio reikalų ministras Linas Lin-
kevičius.

„Ši svarbi diena atvėrė naujus horizontus tiek
valstybei, tiek kiekvienam žmogui. ES mums tapo
bendrais namais, kurie suteikė daug saugumo ir de-
mokratijos, teisingumo ir pasitikėjimo savo jėgomis”,
– sakė prezidentė. Ji pažymėjo, kad Lietuvos gy-
ventojai yra laisvi keliauti, mokytis, būti bet kurioje
europinėje valstybėje, nes „tai mūsų bendra šeima
ir bendra teisė”.

„Kiekvienas suprantame, kad būdami tokioje or-
ganizacijoje, kuo ji stipresnė, tuo stipresni esame ir
mes. Ši organizacija taip pat sudaro mums galimy-
bę išvengti ir vidaus politinio populizmo, yra tam tik-
ri rėmai, – kalbėjo prezidentė. – Šis pasiekimas, kad
tapome europiečiais, yra ir mūsų politinio, sociali-
nio ir gynybinio saugumo garantas”.

Iškilmėse  dalyvavęs  Seimo  pirmininkas  sakė:
„Europos Sąjunga – tai laisvės, taikos ir demokratijos
suvienyti žmonės. Prieš trisdešimt metų dar tik at-
sikuriančiai Lietuvai stipri partnerystė su Europos
valstybėmis buvo ryškus tikslas. Taip buvo, nes Eu-
ropos vienijimasis ir mūsų nepriklausomybės atsi-
kūrimas buvo įkvėpti bendražmogiškų ir krikščio-
niškų vertybių”.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pa-
žymėjo, kad Lietuvos gyventojai Europos Sąjungo-
je išsiskiria teigiamu bendrijos vertinimu. Lietuva
ne vienus metus pirmauja pagal pasitikinčių Euro-

pos Sąjunga piliečių skaičių. Beveik du trečdaliai ap-
klaustųjų teigia pasitikintys ES.

Ne vien imti, bet ir duoti

Lietuvai dar tik rengiantis minėti narystės Eu-
ropos Sąjungoje 15-ąsias metines, užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius perspėjo, kad neįtrauku-
si žmonių bendrija neturės ateities. „Jeigu žmonės
manys, kad nuo jų niekas nepriklauso, ar tuo neti-
kės, tai ir ateities nebus”, – sakė jis ir pridūrė, kad
norint ES toliau gyvuoti, „reikės pastangų, reikės mo-
tyvacijos ir lyderystės”. „Tikiu Europos ateitimi, iš
tikrųjų tikiu tuo, tik noriu pridurti, kad ta šviesi atei-
tis nėra savaime suprantama”, – kalbėjo ministras,
ragindamas siekti, kad Lietuvos narystės ES vaisiai
būtų juntami kiekvienam. 

L. Linkevičius sakė, kad dabar Lietuvai Europos
Sąjungoje – paauglystės laikotarpis: „Tie 15 metų –
toks paauglystės laikotarpis – jau su kaprizais, su
charakteriu”. Europos Sąjungoje vykstantys poky-
čiai dabar reikalauja lyderių, kurie galėtų padėti iš-
gyventi šį laikotarpį. Ministras pabrėžė, kad ES – ben-
dri namai, iš kurių turime ne tik imti, bet ir duoti.

Pasibaigus oficialiajai ceremonijai, aikštėje
prie Prezidentūros buvo surengtas šventinis kon-
certas. Vėliau sostinės Lukiškių aikštėje buvo ro-
domas kinas po atviru dangumi, vyko netradicinės
lauko pramogos, užsiėmimai vaikams. 

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Pamenu, vieną 1989 m. pabaigos vėlų vakarą su ben-
dradarbiais „Atgimimo” redakcijoje jau pavargę pri-
sėdome ant redakcijos sofutės ir įsisvajojom – kaip
atrodys Lietuva po kokių dvidešimt penkerių ar tris-
dešimties metų, tapusi NATO nare? kaip atrodys die-
na, kai prie kiekvieno namo  pamatysim plazdan-
čias Europos Sąjungos vėliavas? kokie bus mūsų gy-
venimai tapus Europos Sąjungos piliečiais – euro-
piečiais?

Tiek ilgai laukti nereikėjo. Lietuva į Europos
Sąjungą priimta 2004 m. gegužės 1 d. Penkio-
lika metų praėjo nuo to vakaro, kai visi plū-

dome į Europos aikštę Vilniuje švęsti Lietuvos sto-
jimo į Europos Sąjungą. Jau penkiolika metų, kai
esame šios sąjungos nariai, net pamiršę laikus,
kai keliaujant lėktuvais reikėdavo stovėti kilomet-
rinėse eilėse prie pasų kontrolės postų, skirtų tre-
čiųjų šalių piliečiams... Dabar išdidūs aplenkiame
juos... 

Ilgas ir sunkus kelias

ES pirmtakė buvo 1957 m. Romos sutartimi še-
šių Europos valstybių – Prancūzijos, Belgijos, Itali-
jos, Liuksemburgo, Nyderlandų ir Vakarų Vokieti-
jos – sukurta Europos ekonominė bendrija (EEB). O
pastaroji gimė iš Europos anglių ir plieno bendrijos,
kurią 1951 m. balandžio 18 d. Paryžiuje įkūrė šios še-
šios valstybės, pasirašiusios sutartį. Dabar Europos
Sąjunga (ES) – dvidešimt aštuonių Europos valsty-
bių ekonominė bei politinė bendrija. Europos Są-
junga buvo sukurta 1992 m. sudarius  Maastrich-
to sutartį. 19-oje ES šalių galioja bendra valiuta – eu-
ras. Visos Europos Sąjungos narės (jų yra 28), iš-
skyrus Jungtinę Karalystę, Airiją, Bulgariją, Kiprą,
Kroatiją ir Rumuniją, yra Šengeno zonoje, kurioje
panaikinta pasų kontrolė kertant sieną. 

Šengeno sutarties zonoje yra 22 ES narės: Aust-
rija, Belgija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Liuk-
semburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija,
Suomija, Švedija, Vokietija, Lietuva, Latvija, Čeki-
ja, Estija, Lenkija, Malta, Slovakija, Vengrija, Slo-
vėnija ir 4 ne ES valstybės: Islandija, Lichtenšteinas,
Norvegija ir Šveicarija. Lietuva šioje erdvėje – nuo
2007 m. gruodžio 21 d.

Kad taptų euro zonos narėmis, ES valstybės na-
rės turi atitikti konvergencijos kriterijus. Taip va-
dinamus „Maastrichto kriterijus”, tai yra, kai susi-
tariama dėl privalomų ekonominių ir teisinių sąly-
gų. Visos ES valstybės narės, išskyrus Daniją ir Jung-
tinę Karalystę, įsivedė eurą, kad taptų euro zonos na-
rėmis. Lietuva euro zonoje – nuo 2015 metų sausio 1
d. 

Europos Sąjungos šalyse gyvena 508 mln. gy-
ventojų. ES himnas – „Odė džiaugsmui” iš L. V. Be-
ethoveno „Devintosios simfonijos” paskutiniosios da-
lies, kurios tekstas kalba apie žmonių brolybę, kū-
rinijos gerumą ir džiaugsmą Dievo artume.

Lietuvai – kasmet po milijardą eurų

Viena iš stojimo į ES sąlygų buvo Ignalinos AE
uždarymas. Jai kasmet iš ES biudžeto skiriama po
beveik 100 mln. eurų.

Per 15 narystės Europos Sąjungoje metų Lietu-
va iš europietiškų fondų gavo daugiau kaip 20
mlrd. eurų, o į bendrąjį biudžetą įmokėjo maždaug
5 mlrd. eurų narystės mokesčio. Tad bendrasis ba-
lansas yra teigiamas – beveik 16 mlrd. eurų, arba vi-
dutiniškai kiek daugiau nei po milijardą eurų kas-
met. Daugiausiai gaunamų europietiškų lėšų in-
vestuota į transporto infrastruktūrą – automobilių
kelius, geležinkelius, uostą, taip pat aplinkosaugos
objektus, žemės ūkį, modernaus ryšio kūrimą bei
stiprinimą, informacines technologijas. Be to, beveik
visiškai finansuoti ir tebefinansuojami Ignalinos ato-
minės elektrinės uždarymo darbai.

15 m. ES bendrijoje

Gegužės 1-osios vidurdienį Daukanto aikštė-
je prieš Prezidentūrą buvo pakeltos Lietuvos ir ES
vėliavos,  susirinkusius  sveikino  prezidentė Da-
lia  Grybauskaitė,  Seimo  pirmininkas Viktoras

Gegužės 1-ąją sukako 15 m., kai Lietuva tapo ES nare
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Atkelta iš 1 psl.

,,Artėjant spaudos atga-
vimo dienai prasminga pasa-
kyti ačiū visai ‘Draugo’ re-
dakcijai, bet norime asme-
niškai jums padėkoti už dar-
bus ne tik spaudos veikloje,
bet ir kitur”, – įteikdamas ap-
dovanojimą sakė ministras. 

J. Daugirdas yra ne tik
JAV Lietuvių Bendruomenės
veikėjas. Jis visame pasauly-
je žinomas gydytojas nefro-
logas, klinikinės medicinos
mokslininkas, akademikas
profesorius, daugelio moks-
linių straipsnių ir kelių me-
dicinos vadovėlių autorius.
Praėjusių metų pabaigoje jam
buvo įteikta prestižinė JAV
nefrologų metinė The Bel-
ding H. Scribner premija. 

Įteikdamas ,,Lietuvos dip-
lomatijos žvaigždę”, L. Linkevičius
pabrėžė, kad pasaulyje yra daug ne
diplomatų, kurie kasdieniniame gy-
venime diplomatinį darbą atlieka
efektyviai ir su kaupu. Ypač didelį ir
vertingą darbą atliko J. Daugirdas,
suskaitmenindamas seniausią be
pertraukos leidžiamą ,,Draugą”, ku-
rio istorinius numerius dabar galima
matyti ir skaityti internete.

Beje, šis apdovanojimas buvo
kiek kitoks, nei įprasta. Buvo nu-
spręsta nustebinti J. Daugirdą ir jo iš
anksto neinformuoti apie būsimą
garbės ženklo įteikimą. Jis buvo pa-
kviestas į redakciją susitikti su iš
Lietuvos atvykusiais LRT žurnalis-
tais Rūta Kupetyte ir Edvardu Ku-
biliumi bei jiems papasakoti apie
,,Draugo” skaitmeninimą. Savo in-
terviu be kitos įdomios informacijos
J. Daugirdas pateikė skaičių: 250
tūkstančių: tiek ,,Draugo” puslapių
yra visuose numeriuose, išleistuose
per 110 metų. 

Simbolinę dovaną – meno kūri-
nį – ministras įteikė ir mūsų laik-
raščio vyriausiajai redaktorei Ra-
munei Lapas.

,,Draugas yra dešimčia metų vy-
resnis už Lietuvos Nepriklausomybę,
tad yra į ką lygiuotis”, – sakė L. Lin-
kevičius, pridūręs, kad įteikdamas
šią dovaną, jis tokiu būdu sako ačiū
visiems esantiems ir buvusiems laik-
raščio darbuotojams. ,,Mums jūsų
reikia”, – šie ministro žodžiai nu-
skambėjo kaip sėkmės palinkėjimas
tolimesniam redakcijos darbui ir
,,Draugo” gyvavimui.

,,110-ties metų svoris gula ant
mūsų pečių kiekvieną dieną. Kai

Tiesioginė LrT transliacija iš ,,Draugo” redakcijos. iš k.: M. Gudynas, r. kupetytė, L. Lin-
kevičius, M. Bekešius. Jono Kuprio nuotraukos

Jonui Daugirdui – staigmena, surengta redakcijoje
Ministras susidomėjęs skaitė pirmąjį (1909 m. liepos 12 d.) numerį.

tiek laikraščių jau užsidarė, tai tas
mūsų laikraščio gyvybės palaiky-
mas ir pervedimas į XXI amžių yra
labai svarbus, mes kasdien apie tai
galvojame”, – kalbėjo R. Lapas, pri-
imdama dovaną. 

L. Linkevičių ir jo patarėją Rasą
Jakilaitienę bei URM Užsienio lie-
tuvių departamento direktorių Ma-
rijų Gudyną į redakciją atlydėjo LR
generalinis konsulas Čikagoje Mant-
vydas Bekešius. Kiek anksčiau, dar
prieš pasirodant ministrui, į ,,Drau-
gą” atvyko Lietuvos partizanų vado
Adolfo Ramanausko Vanago dukra
Auksutė Ramanauskaitė-Skokaus-
kienė ir anūkė Inga Jancevičienė, ku-
rias atlydėjo konsulato darbuotoja
Ieva Dilytė. Partizano dukra ir anū-
kė, atvykusios į paminklo, skirto A.
Ramanauskui Vanagui ir visiems
Lietuvos partizanams, atidengimą,
besisvečiuodamos redakcijoje, taip
pat susipažino su ,,Draugo” istorija.
Juk laikraštis pokario metais labai
daug rašė ir apie Lietuvoje vykstan-
tį partizaninį judėjimą. Viešnios re-
dakcijos bibliotekai padovanojo kny-
gą ,,Adolfas Ramanauskas-Vanagas
partizanų gretose”. 

Svečių sutikime dalyvavo re-
dakcijos darbuotojai, Draugo fondo
pirmininkė Marija Remienė, taip
pat tarybos narė Vilma Kava. Susi-
rinkusieji apžiūrėjo istorines re-
dakcijos nuotraukas, vartė pirmąjį
,,Draugo” numerį, taip pat vaišinosi,
įdomiai bendravo. Šio susitikimo
metu buvo pada rytas ne vienas in-
terviu, kuriuos transliuos LRT (Lie-
tuvos radijas ir televizija) bei spaus-
dins ,,Draugas”. 

Visi susitikimo redakcijoje dalyviai.                                                                                                                                                                         Audronės Kižytės nuotr.

Partizanų vado A. ramanausko Vanago dukra (d.) Auksutė ramanauskaitė-Skokauskie-
nė ir anūkė inga Jancevičienė.

Senų pažįstamų pokalbis (iš k.): J. Daugirdas, M. remienė ir M. Gudynas.
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Remkime
Draugo fondą
4545 W. 63rd St., Chicago, IL
60629 • tel. 773-585-9500 

www.draugofondas.org

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

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

GyDyMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirurGAi

AkiŲ LiGoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Vytauto Didžiojo universiteto (VDu)
mokslininkų projektas „Lietu vių Sibi-
riada” atskleidžia nepažintus istorijos
puslapius, o nemažai su lie tuviais su-
sijusių vertingų dokumentų į Lietuvą at-
gabenta ne tik iš Sibiro, bet ir iš kitų ru-
sijos vietovių.

Anot VDU pranešimo, šios aukš-
tosios mokyklos doktorantas
Vikto ras Bilotas – lietuvių gy-

venimo Rusi jo je istorijos tyrinėtojas –
gimė Sibi re, kur buvo ištremtas jo tė-
vas. Šian dien mokslininkas seka lie-
tuviškais pėdsakais Rusijos archy-
vuose. V. Bi lo tui pavyko surasti daug
įdomios ir vertingos informacijos apie
ne vieną Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signatarą, žymų dvasininką, dip-
lomatą. Į Lietuvą iš Sankt Peterburgo
moksli ninkas taip pat pargabeno Jono
Vilei šio, Stepono Kairio, Antano Sme-
to nos studentiškų bylų kopijas.

Į Lietuvą grąžinta tūkstančiai istorinių dokumentų

informacijos suteikia dokumentai apie
caro laikų tremtinius. V. Bilotui pavyko
surasti informacijos apie Sibire miru-
sius lie tuvius, žmonių prašymus dėl pa-
šalpų, paaiškinimus, raportus, ži niaraš-
čius. Taip pat žmonių aprašus: pavardė,
ūgis, akių, plaukų spalva, amžius, iš kur
kilęs, už ką ištremtas ir t. t.”, – teigiama
VDU pranešime, pabrėžiant, jog iš ras-
tų dokumentų ga lima matyti, kad Ru-
sijoje darba vo si daug sėkmingų lietuvių
verslinin kų. Jie statėsi malūnus, pie-
nines, gamino, netgi eksportavo koky-
bišką sviestą. O štai lietuvis Milinis vie-
nas pirmųjų srityje pradėjo kurortų
verslą, kai pastebėjo, kad tų vietovių eže-
ruose yra ypatingo, gydomųjų sa vybių
turinčio purvo. 

Pasak VDU atstovės I. Žurkuvie-
 nės, džiuginantis laimikis V. Biloto
laukė Sankt Peterburgo archyvuose,
kur pavyko surasti Vasario 16-osios ne-
priklausomybės akto signatarų stu-
 dentiškas bylas. Į Lietuvą moksli nin-
kas pargabeno Jono Vileišio, Ste pono

Kairio, Antano Smetonos bylų kopijas.
Pastarosios ankstesniems archyvų ty-
rinėtojams nepavyko ap tik ti, matyt, dėl
to, kad dokumentuo se pavardė buvo pa-
rašyta ne „Anta nas Smetona”, o „Ant-
on Smėtano”. Byloje buvo A. Smetonos
motinos pra šymas priimti sūnų į gim-
naziją, jos baigimo atestatas, gerai iš-
silaikiu si A. Smetonos nuotrauka, kiti
dokumentai. 

„Pavyko surasti istorinės medžia-
 gos ne tik apie signatarus, bet ir apie to-
kias iškilias asmenybes, kaip palai-
mintasis Vilniaus vyskupas Jur gis
Matulaitis, kankinys, palaimintasis
arkivyskupas Teofilius Matulio nis, di-
dysis Lietuvos poetas, Seinų vys kupas
Antanas Baranauskas”, – savo istorinių
archyvų atradimus vardija V. Bilotas. 

VDU atstovų teigimu, įspūdingas
istorinių archyvų atradimų kraitis ar-
timiausiu metu turėtų pasipildyti. Ty-
rinėtojas jau planuoja naujas ekspe-
dicijas į Rusijos archyvus.

ELTA

V. Bilotas Sibire pragyveno daug
metų, baigė mokslus ir tik prieš ke letą
metų grįžo į Lietuvą. Tokių lietuvių
tremtinių šeimų buvo tūkstančių tūks-
tančiai. Vien stalinizmo represijų lai-
kotarpiu – 1940–1953 metais – bu vo iš-
tremta daugiau kaip 130 tūkstan čių
lietuvių ir įkalinta daugiau kaip 150
tūkstančių. Dauguma jų – tautos švie-
suoliai, geriausi Lietuvos ūkinin kai,
dvasininkai, mokytojai, gydytojai, vals-
tybininkai. Išeivių iš Lietu vos Rusijoje
buvo ir ankstesniais laikotarpiais. XIX
amžiaus pabaigoje Rusijoje galėjo būti
apie trečdalį milijono tremtinių ir ko-
lonistų, o prieš Pirmąjį pasaulinį karą
ir jam vykstant – dar daugiau. Deja, di-
džioji dalis jų likimų išblėso Sibiro
platybėse, apie juos mažai kas žinoma.

Užpildyti šią tuštumą ryžosi V. Bi-
 lotas, šiuo metu VDU Katalikų teolo gi-
jos fakulteto doktorantas. Jau ne pirmi
metai jis kartu su kolega, taip pat VDU
doktorantu, Gediminu Kasparavičiumi
įgyvendina Lietuvai reikšmingo kul-
tūros paveldo Sibire paieškų bei su-
grąžinimo į Lietuvą projektą „Lietuvių
Sibiriada” ir tyri nėja senosios lietuvių
diasporos Sibi re paveldą – ieško doku-
mentų, nuotraukų, įrašų, ištisų bylų,
susijusių su lietuvių gyvenimu Rusi-
joje. Įgy ven dinant projektą, bendra-
darbiauja V. Biloto su kolegomis įsteig-
ta asociacija „Lietuvos tiltai”, VDU, Lie-
tu vos vyriausiojo archyvaro tarnyba,
Lietuvos valstybės istorijos archyvas,
Sibiro lietuvių bendruomenės. 

„Dirbome Tomsko Irkutsko sri čių,
Sankt Peterburgo archyvuose, kur ne
visada paprasta patekti. Kai kuriuos
mokslininkus stabdo ir kalbos barjeras
– nedaugelis, ypač jau nes niosios kartos,
žmonių gerai mo ka rusų kalbą. Ta-
čiau tikrai galime pasidžiaugti mūsų
darbo rezultatais. Vien per 2016–2018
metus pavyko surasti 3130 puslapių
vaizdų, susiju sių su lietuviais Rusijo-
je ir į Lietuvą pargabenti tų dokumen-
tų, vaizdų kopijas”, – sako V. Bilotas.

Tyrinėtojo pastangomis Lietuvos
valstybės istorijos archyvas pasipildė
reikšminga ir labai svarbia istorine
medžiaga. Tai – žymių Lietuvos as me-
 nų, tremtinių, kalinių, pareigūnų, spe-
cialistų, verslininkų, dvasininkų do ku-
mentai, bažnytinės metrikos ir kt. 

„Reikšmingu atradimu laikau
Tomsko srities archyve aptiktas šio
miesto universiteto studentų, būsi mų-
 jų Lietuvos valstybės veikėjų, bro lių
Jono ir Martyno Yčų, Jono Aukš tuolio
asmens bylas. Martyną, būsi mą tar-
pukario Lietuvos finansų, su sisiekimo
bei prekybos ir pramonės ministrą,
studijuoti Tomsko universitete pa-
kvietė vyresnysis brolis Jo nas, dirbęs
gimnazijos dėstytoju tame mieste. Vė-
liau Jonas tapo nepriklausomos Lie-
tuvos valstybės ir visuo me nės veikėju,
profesoriumi, nacionali nės istoriog-
rafijos pradininku. Yčų pusbrolis Jo-
nas Aukštuolis tarpukariu buvo pir-
masis Lietuvos ambasadorius Švedi-
joje”, – apie savo tyrinėji mų vaisius pa-
sakoja mokslininkas.

Ne mažiau įdomūs paprastų lie tu-
vių gyvenimą Sibire liudijantys ar-
chyviniai dokumentai, kad Tomsko sri-
tyje buvo susikūrę trys lietuvių vals-
tiečių kaimai: Šedu va, Baisogala ir
Andrejevskij. Pasta ra jame buvo ir bal-
tarusių, todėl pavadinimas – nelietu-
viškas. Archyve ras ta tų žmonių atvy-
kimo dokumentacija, savotiški pasai,
kur surašyta visa šeima, iš kur atva-
žiavo, kur paskirta. Nurodyta, kas tuo-
se kaimuose gyvena, kiek vaikų, kiek
ten buvo arklių, karvių. Daug vertingos

Antanas Smetona.

A. Smetonos bylos puslapiai. V. Biloto asmeninio archyvo nuotraukos 
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Palaimintasis Jurgi, melski už mus!
MALONIŲ KNYGELĖ

Siunčiu _________ dol.              Prašau  išsiųsti ______ knygelę (ių)

Vardas _________________________________________________

Adresas ________________________________________________

Miestas _________________Valstija  _________ Zip Code ________ 

Tel. ____________     El.paštas______________________________

Daugiau inf. tel. 773-585-9500

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

Čia paprastai aprašomi
atsitikimai, ženklai surinkti ne
tam, kad ką nors kuo nors
įtikintų. Jie liudija tik tai, kad
su tikėjimu, malda, viltimi
galima žengti toliau ir atsi-
verti kitai – antgamtinei – tik-
rovei.

Kun. Adamas Bonieckis MIC

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

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

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

www.draugofondas.org

� JAV LB  Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius gegužės 8 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysite LRT istorinės serijos ,,Laisvės kai-
na. Disidentai” tęsinį.

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th
St., Chicago, IL), gegužės 12 d., sekmadie-
nį, 10 val. r. švęsime 4-tąjį Velykų sekmadienį
ir Amerikos Motinos dieną.  Prieš Šv. Mišias
sukalbėsime Švč. Mergelės Marijos litaniją.
Eucharistijos šventimą atnašaus kun. Gedi-
minas Keršys. Kviečiame visus dalyvauti.

� Gegužės 19 d. 12:30 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centre Lemonte, Banio šeimos salė-
je vyks JAV LB Lemonto apylinkės metinis-
ataskaitinis susirinkimas. Prašome gausiai da-
lyvauti.

PAs MUs
IR

APLINK MUs

,,Gintaro” vasarvietei Union Pier, Michigan rei-
kalingas energingas vyras arba pora prižiūrėti
vasarvietės aplinką. Darbas truktų nuo dabar
iki lapkričio vidurio. Su apgyvendinimu. Kreip -
ki tės: tel. 269-469-3298

kurią šiemet išleido  Draugo
fondas,  galima įsigyti

,,Draugo” knygyne, 
4545 W. 63th Str.,
Chicago, IL. 60629
Kaina – 50 dol. 

Pridėtinis Illinois valstijos 
vertės mokestis – 9.25 proc.

arba 4.63 dol. 
Persiuntimo mokestis – 5 dol.

Juozo Skiriaus knygą
„JAV lietuvių darbai Lietuvai

1918–2018 metais”

Balsuotojų užsienyje – per 50 tūkstančių

Paskutiniais, gegužės 6 dienos 8 valandos ryto Lietuvos laiku duo-
menimis, dalyvauti gegužės 12 dieną vyksiančiuose LR prezidento
rinkimuose ir referendume dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo jau už-

siregistravo 52 861 užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių. Didžiausias už-
siregistravusiųjų skaičius – Jungtinėje Karalystėje – 19 357, Airijoje – 4 903.
Savo nuomonę dėl Lietuvos prezidento ir pilietybės išsaugojimo pareikš
7 554 JAV gyvenančių lietuvių (iš jų – 3 950 Čikagoje). 

Šie skaičiai ir džiugina, ir liūdina. Lyginant su 2016 metų Seimo rinki-
mais, po platųjį pasaulį išsibarstę tautiečiai dabar gerokai aktyviau ren-
giasi išreikšti savo valią. Tačiau žinant tik apytikslius skaičius, nusakan-
čius, kiek lietuvių yra išvykę į užsienį, matyti, jog didžioji jų dalis yra abe-
jingi būsimųjų rinkimų ir referendumo rezultatams. 

„Draugo” inf.

Pasiteirauti tel. 773-585-9500

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 


