
m. liepos pabaigoje SSRS okupuotos Lietuvos pajūryje
vyko tylus, bet simboliškai reikšmingas pasipriešinimas
okupantams. Bėgdami nuo okupacinės valdžios su vilti-
mi pasiekti laisvę, trys lietuviai, karo laivo „Prezidentas Sme-

tona” jūrų karininkai, nedidele jachta išplaukė iš Šventosios uosto į audrin-
gą Baltijos jūrą. Kaip atgimsiančios valstybės viltį kartu su savimi pasiėmė
Lietuvos karinio jūrų laivyno vėliavą. Tai viena iš nedaugelio, galbūt ir vienintelė,
tarpukario Lietuvos kariuomenės vėliava, neatitekusi sovietams. 

Gestemundėje (Vokietija) statytą minų tralerį „M-59” 1927 m. pavasarį pa-
krančių apsaugos tikslams už 272 225 Lt įsigijo Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija. Jam iškilmingai buvo
suteiktas vardas „Prezidentas Smetona”. 

Laivo pagrindinė užduotis buvo persekioti jūrų sienos pažeidėjus – spirito kontrabandininkus. Kartu jis atliko jū-
rinės valstybės reprezentacinę funkciją – įgula priimdavo aukštus valdžios pareigūnus. Patobulinus laivo patalpas
(pailginus galinę kajutę) „Prezidentas Smetona”, kaip prezidentinė jachta, buvo naudojama ir šalies vadovybės iš-
kyloms. –  9  psl.
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Turtingiausias tas žmogus, kurio džiaugsmams reikia mažiausiai pinigų – Henry David Thoreau

Turininga popietė, 
skirta Vydūno 150-mečiui – 4 psl.

Atšvęstas Čikagos ir Vilniaus
draugystės jubiliejus – 6 psl. 

ŠIAME NUMERYJE:

Paroda ,,For Freedom”:

Kaina 1.50 dol.

Išsaugota pirmojo Lietuvos Respublikos karo laivo
„Prezidentas Smetona” vėliava grįžo į Klaipėdą

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Paroda, kurią galima žiūrėti kaip gerą filmą, turintį net
detektyvo elementų – taip būtų galima apibūdinti  Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje kovo 10  dieną ati-

darytą naują parodą ,,For Freedom: Lithuanian American
Support for Lithuania’s Independence and Recognition”. 

Kokį milžinišką darbą reikėjo nuveikti, kad Lietuvą,
šalį, kuri daugiau nei šimtmetį nebuvo net pažymėta ofi-
cialiuose pasaulio žemėlapiuose, pripažintų Amerika? Ką
turėjo padaryti 1918 metų vasario 16 dieną valstybingumą

atkūrusios Lietuvos patriotai ir pirmieji lobistai, kad tuo
metu įtakingiausi JAV politikai suprastų ir patys pasakytų
visam pasauliui: Lietuva yra šalis, turinti turtingą istoriją,
o lietuviai – nuo seno daugelį amžių gyvavusi ir tebegy-
vuojanti tauta. Todėl ši šalis ir jos žmonės turi teisę  ap-
sispręsti ir būti nepriklausoma valstybė. 

Atsakymą, ką dėl Lietuvos, kaip valstybės de jure pri-
pažinimo prieš daugiau nei 100 metų padarė Amerikoje gy-
venantys lietuviai, galima rasti naujoje Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus parodoje ,,For Freedom”.     

–  3 psl.

mažiausiai milijonas amerikiečių, siekė Lietuvos pripažinimo

Parodos atidarymu džiaugėsi (iš k.) dizaineris B. Riggs, muziejaus specialistės K. Vaitkutė, R. Janz, parodos kuratorė I. Brokas Cham-
bers, senatorius D. Durbin, S. Balzekas Jr., E. Mackiewich ir R. Balzekas. Virginijos Petrauskienės nuotraukos

Parodos lankytojai ir žiūrėjo, ir diskutavo.

Lietuvos karo laivas „Prezidentas Smetona” 1938 m.    R. Adomavičiaus archyvo nuotr.

1940



paminėti rokiškėno kultūrininko Leo-
nardo Šablinsko pavardę. Pirmą kartą
apie jį „Drauge” rašiau kaip apie rašinio
konkurso, skirto prisiminti rašytoją Alę
Rūtą ir jos bičiulę Aleksandrą Kazickie-
nę, organizatorių. Kitą kartą jis skelbėsi
norintis atgaivinti Rokiškio kalvarijas ir
įsteigti iš Rokiškio krašto kilusių žymių
žmonių, pasklidusių po pasaulį, infor-
macijos centrą. Visai neseniai „Drau-

gas” rašė apie jo sukurtą Varpininkų
draugiją, – mat tame krašte yra uni-
kalių bažnyčių varpų. O šį kartą L. Šab-
linską, verslininką ir Kunigo Jono Ka-
telės fondo prezidentą, tenka minėti
kaip senojo Rokiškio būgno atgaivin-
toją. Jo dėka Velykų rytais Rokiškyje
dabar groja (kitaip nepasakysi) didysis
Velykų būgnas. 

Pasirodo, kad po to, kai aš prieš ge-
rus 40 metų jį girdėjau, jis buvo nutilęs
– susidėvėjo būgno oda. Po trijų de-
šimtmečių jis prabilo 2013 m. Būgnui
jau daugiau negu 100 m. Iniciatyvos at-
gaivinti senovinę tradiciją – Velykų
rytą mušti Prisikėlimo būgną – L. Šab-
linskas ėmėsi pasitelkęs kitą versli-
ninką – Raimondą Sirgedą. Reikėjo
meistro, kuris užtemptų būgnui, pri-
simenančiam Rokiškio bažnyčios sta-
tytoją grafą Reinoldą Tyzenhauzą, nau-
ją odą. Šv. Apaštalo Evangelisto Mato
bažnyčios varpinės bokšte būgnas sto-

vėjo nuo 1877 m., maldos namų pastatymo. Būgnas
– žalvarinis, 130 cm skersmens, pagamintas pagal
kito, dar senesnio būgno pavyzdį. Jį Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės didysis etmonas Mykolas
Kazimieras Pacas 1673 m. parsivežė iš laimėto mū-
šio su turkais prie Chotyno miesto (dabar Ukraina). 

Beje, Leonardas pats tuo būgnu kelis mėnesius
ir grojo, kol jo vedamas fondas pasamdė nuolatinį
žmogų. Būgną suremontuoti buvo pakviestas pro-
fesionalus perkusininkas, vilnietis, grupės „Subti-
lu-Z” muzikantas Vytautas Švažas, kuris nustebo iš-
vydęs būgno dydį. Jam pirmą kartą teko tvarkyti tokį
milžiną. Būgnui užtempti reikėjo visos karvės odos.

Pasirodo, panašūs būgnai yra Vilniaus Šv. Ap-
aštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, bet jie ten nevei-
kia, saugomi tik kaip istoriniai eksponatai. Senovinė
tradicija – Prisikėlimo būgnų mušimas Velykų rytą
yra išlikusi keliose Lietuvos bažnyčiose. Viena jų –
Panevėžio rajone esanti Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies
bažnyčia. Joje saugomas būgnas taip pat ištraukia-
mas kartą per metus ir Velykų rytą pastatomas baž-
nyčios šventoriuje. Šį seną instrumentą pasikeisdami
muša du vyrai. Būgnininkai tvirtina, kad tai nėra
lengvas darbas. 

Velykos rudenį

Pradėjau liūdnai, o baigsiu linksmai, juk ir kun.
Antanas Strazdelis savo velykinėje giesmėje sako:
„Linksma diena mums nušvito”. (Pasinaudosiu
proga ir pasakysiu, kad populiarioji Strazdelio
giesmė „Pulkim ant kelių“ pirmą kartą sugiedota bū-
tent Rokiškio krašte, iš kur ir kilęs poetas – Obelių
ir Rokiškio bažnyčiose.) Sovietiniais laikais iš lūpų
į lūpas sklandė anekdotas. Nuvažiuoja žemaitis į
Maskvą, į visos sovietijos partijos suvažiavimą ir par-
važiavęs praneša: nuo šiol Velykos bus rudenį. Kaip
tai? – stebisi žemaičiai. Aš rusiškai nemoku, bet tiek
tai jau supratau. Jie vis šaukė: Velykos rodenį, Ve-
lykos rodenį! (Sovietų Sąjungą buvo priprasta vadinti
neva mūsų Didžiąja tėvyne, kas rusiškai skamba:
„Velikaja rodina, velikaja rodina”.)

Kaip tik prieš Velykas dar kartą užsimaniau
perskaityti Balio Sruogos knygą „Dievų
miškas” apie vokiečių lageryje jo praleistus
metus. Kaip žinome iš istorijos, 1943 m. ra-
šytojas kartu su grupe Lietuvos inteligen-
tų kaip įkaitas vokiečių buvo išvežtas į
Stutthofo koncentracijos stovyklą prie
Gdansko. Ir ten jis aprašo vieną savo Vely-
kų rytą: „...Kažkoks vargšas katorgininkėlis
nuo Gdansko, pasisukiojęs prie mūsų,
padovanojo mum visiem vieną kiauši-
nį, – kad vardas tojo lenkelio būtų pa-
laimintas per amžius! Ir mes dabar
kaip visi gyvieji žmonės švenčiame ve-
lykas! Sėdim po stogu, ant suolo – ir
kiaušinį turime! Vyriausias iš mūsų tar-
po drebančiom rankom iš susijaudini-
mo paėmė tą kiaušinėlį, padalino kiek-
vienam po plonučiuką gabalėlį, apsi-
ašarodamas palaimino kiekvieną iš
mūsų. Simbolis – simboliu, bet vis dėl-
to simbolis kartais esti daug galinges-
nis už pačią pasiučiausią tikrovę! Tą die-
ną pietų mes jau nebenorėjome. Bu-
vome sotūs tuo kiaušinio gabalėliu – ir
dar kaip sotūs! Galimas daiktas, paso-
tino mus ir tyliai paslapčiomis prarytos
ašaros, gal dar ir slapti prisiminimai –
Tėvynės, brolių, seserų, šeimų, – visa tai
labai galimas daiktas, bet istorija apie
tai tyli”.

Velykos konclageryje... po nuolatinių pažemini-
mų, esesininkų pasityčiojimų, kojų spyrių, nuolatinio
bado dietų... Jau antrą Velykų dieną kalinys gavo su
letena per vieną ir kitą ausį už tai, kad švarke pri-
žiūrėtojas pamatė skyles, nors tokį švarką jis gavo iš
sandėlio, o adatą ir siūlus lageryje laikyti buvo drau-
džiama... Panašius vaizdelius piešia ir sovietinių la-
gerių buvę kaliniai. 

Taigi pagalvojau – kokių tik Velykų nėra buvę. Ir
tikriausiai prisimename tik tas Velykas, kurios
buvo sutiktos sunkiomis sąlygomis, nes lai-

mingos dienos atrodo savaime suprantamos – taip ir
turi būti. Manau, kad dypukai ir jų vaikai irgi ge-
riausiai prisimena Velykas lageriuose Vokietijoje –
skurde ir betėvynėje ar pakelyje, griaudžiant spro-
gimams ir riaumojant lėktuvams.

Mums okupuotoje Lietuvoje oficialiai Velykų ne-
buvo galima švęsti, bet kas norėjo, tas šventė – bent
jau po eilinių žmonių namus per šventes politrukai
nešliaužiojo. Tvarkė tik partiečių gyvenimą – per di-
džiąsias religines šventes organizuodavo kokias
nors raudonąsias talkas ar veždavo į konferencijas,
o kitą dieną tikrindavo, ar visi yra darbe. Ar atei-
name į mokyklą po Kalėdų ir Velykų tikrindavo ir
mus. Šventė netgi kai kurių komunistų šeimos, ži-
noma, apsimestinių komunistų. Iš visų Velykų man
geriausiai prisimena šeštoje klasėje, kai pirmadie-
nį po švenčių susitarėme mokytojai, kuri į pamokas
ateis pirmoji, iškrėsti šposą: atsinešti margučių ir
padėti jai ant stalo. Dovanų. Ir pažiūrėti, kaip rea-
guos. Taip ir padarėme – ant stalo sudėjome kokių
4-5 margučių krūvelę. Ir buvome gerokai nusivylę,
kad mokytoja nepasimetė – pasibaigus pamokai su-
sirinko juos į saują ir išsinešė. Nei barė, nei dėko-
jo. Paskui laukėme kas bus. Ir nieko. Tikriausiai ir
direktorius mokytojos nebarė, kai ji margučius nu-
sinešė į mokytojų kambarį. Mat tik Lietuvos laikais
sužinojau, kad direktorius buvo iš „mūsiškių”,
nors oficialiai buvo komunistas (kitaip direktoriu-
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mi nebūtų tapęs), bet priklausė tam slaptam są-
mokslininkų būreliui, kuris globojo Žeimelio liu-
teronų vyskupo Eriko Leijerio šeimoje priglaustą mi-
nistro Stasio Raštikio dukrą Meilutę, pavadintą
Maryte. (Trys mažametės Raštikytės buvo atskirtos
nuo motinos, nes užėję rusai 1941 m. motiną pasodino
į kalėjimą, kad išgautų, kur yra vyras. O jisai buvo
pasitraukęs į Vakarus. Kol motina buvo kalėjime, į
Sibirą buvo išvežta močiutė kartu su jos globoje li-
kusiomis mergytėmis. Mažoji pakeliui mirė, o li-
kusias gyvas – Meilutę ir Laimą – 1946 m. su močiute
sovietai vėl pargabeno į Lietuvą, bandydami jas pa-
naudoti tėvo parviliojimui. Taip Meilutė pakeista pa-
varde kuriam laikui buvo apgyvendinta Žeimelyje,
kol saugumas nepasodino į lagerį ir kunigo, kuris pa-
rašė Stalinui laišką dėl tikėjimo laisvės.)

Velykų istorijos

Kai pagalvoju apie Velykas, iš vaikystės prisi-
mena spalvoti atvirukai su viščiuku, zuikučiu,
puokštele žilvičio „kačiukų” ar žibučių. Tokius
matydavau kitų šeimose, jie buvo amerikoniški, o
mes giminių Amerikoje neturėjome. Jie atrodė kaip
iš pasakos – nerealiai gražūs. Paprastesnių – pras-
tai nupaišytų – buvo galima gauti ant šventoriaus
prie bažnyčių, kur pardavinėdavo savamokslės bo-
bulės, kopijavusios prieškario velykinius atvirukus.

Dar prisimenu vieną Velykų rytą Rokiškyje. Tai
buvo vėliau sovietmečiu. Sugalvojau nuvažiuoti į
Pandėlio apylinkę, ten keletą savaičių pagyventi ir
parašyti apie to krašto žmones (paskui straipsnį at-
spausdinau „Literatūroje ir mene”). Apsigyvenau
pas kaimo bibliotekininkę ir su ja Velykų rytą au-
tobusu nuvažiavome į Rokiškį, kur tais laikais labai
įdomiai buvo švenčiama Velykų naktis ir rytas. Prie
Kristaus karsto visą naktį pasikeisdami budėjo
uniformuoti kareiviai (prisimenant biblinę istoriją).
Per daugybę žmonių mes jų nepamatėme, išgirdome
tik varpinėje būgnijant dideliu būgnu. Tik dabar su-
žinojau, kad tas Rokiškio būgnas yra nepaprastas.
Jis prabyla tik per Velykas ir yra neregėtai didelis.
Pasakojant to būgno istoriją teks jau kelintą kartą

Rokiškėnai prie senovinio Velykų būgno giganto. Kairėje – Kun. J. Katelės fondo prezi-
dentas Leonardas Šablinskas, prakalbinęs būgną.                    „Gimtasis Rokiškis” nuotr.
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Ekspozicija – tarsi geras filmas

Parodos kuratorė Irena Brokas Chambers  ati-
darymo metu kalbėjo: ,,Paroda ‚For Freedom‘ turi
ypatingą galią. Ji yra kaip geras filmas ar romanas,
nes pasakoja įdomią istoriją. Čia rasime herojus ir
herojes, priešus ir piktadarius, laimėtas ir pralai-
mėtas kovas. Kaip ir priklauso Hollywoodo pasa-
kojimui, jis baigiasi laimingai. Tiesą sakant, istorija
netgi turi gerą, įtikinantį siužetą: Lietuva, beveik iš-
nykusi iš pasaulio sąmonės, pavergta carinės Rusijos
imperijos, sulaukia milžiniškos paramos iš tų tau-

tiečių, kurie išvyko iš savo namų, siekdami laisvės
ir ieškodami geresnio gyvenimo galimybių Ameri-
koje. 

Šioje šalyje įsikūrę lietuviai dirbo kartu  su savo
tėvynėje likusiais tautiečiais. Jie siekė Lietuvos ne-
priklausomybės, o tuomet, kai ji 1918 metais buvo
paskelbta, dar ketverius su puse metų stengiasi pa-
siekti, kad tą Lietuvos valstybę de jure pripažintų
Amerika. Šie žmonės ieško kelių pas JAV senatorius,
kongreso narius, politinius lyderius ir prezidentus.
Ir tuos kelius suranda. Lietuviai rašo memorandu-
mus ir rezoliucijas, jie surenka milijoną parašų, re-
miančių peticiją dėl Lietuvos valstybės pripažinimo
de jure. Jie pradeda didžiulę kampaniją, skirtą
amerikiečiams papasakoti apie Lietuvą, sukurti lie-
tuvių įvaizdį. 1922 m. birželio mėnesį mūšis paga-
liau laimimas: JAV deklaruoja visišką Lietuvos
pripažinimą. Nepriklausomybė yra užtikrinta!”

Ji pridūrė, kad paroda ,,For Freedom” nėra nei
Hollywoodo filmas, nei romanas. Tai realiais faktais
paremta istorija, kuri nesibaigė 1922 metais, kai JAV
pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Parodoje taip
pat pasakojama, kaip Amerikos lietuviai ir toliau pa-
laikė Lietuvos kovą prieš okupantus. 

Istorijos mįslė: kur dingo 
milijonas parašų už Lietuvą? 

Panašu, kad parodos rengėjai susidūrė ir su ne-
tikėta istorijos mįsle: neatmetama, kad 1921 metais
Amerikoje surinktas milijonas parašų peticijai už

1918 metais paskelbtos Lietuvos valstybės pripaži-
nimą  galėjo neišlikti JAV archyvuose. Tuomet ge-
gužės 31 dieną ,,New York Times” rašė, kad  po pe-
ticija pasirašiusių lietuvių ir amerikiečių pavardės
buvo surašytos į 140 knygų, kurias sudėjus vieną ant
kitos, susidarytų 14 pėdų (daugiau nei 4 metrų) aukš-
čio stirta. Lietuvių veikėjų delegacija tas knygas su
parašais įteikė JAV prezidentui Warren G. Harding.
Parodoje eksponuojama šios istorinės delegacijos
nuotrauka.

Tačiau ,,For Freedom” ekspozicijos rengėjams
archyvuose, kuriuose jie ieškojo, nepavyko rasti šių
lietuvių tautai svarbių knygų su Lietuvos laisvę par-
ėmusiųjų parašais. Kol kas tik-
rai yra išlikęs tik vienas origi-
nalus tokios knygos lapas su
penkiolika ranka išvingiuotų
parašų. Jis saugomas Balzeko
muziejuje ir eksponuojamas
naujoje parodoje. Taigi, paro-
dos lankytojams suteikiama
išskirtinė proga pamatyti ver-
tingą originalą. Kur kiti šimtai
tūkstančių puslapių su para-
šais? Parodos ,,For Freedom”
rengėjai atsakymo kol kas ne-
turi. 

Didžioji dalis šios parodos
eksponatų yra paimta iš Bal-
zeko muziejaus fondų. Kai ku-
rie lietuvių laiškai JAV aukšto
rango politikams, straipsniai
apie Lietuvą ir JAV lietuvių
veiklą, keli istorinę Lietuvos si-
tuaciją parodantys XX a. pra-
džios Europos žemėlapiai buvo
surasti JAV Kongreso bibliote-
koje (Library of  Congress), ke-
liose prezidentinėse JAV bibliotekose, taip pat Hoo-
ver Institution of  Stanford University, įvairiuose
1918–1925 metų laikotarpio amerikiečių spaudos
leidiniuose.

Parodoje – senatoriaus 
D. Durbin atsivėrimas

Parodos pradžioje lankytojams trumpai prista-
tomas pirmosios lietuvių emigrantų bangos, vadi-
namųjų ,,grynorių” gyvenimas: atvykę į Ameriką,
jie dirbo pačius sunkiausius darbus, statė bažnyčias,
būrėsi parapijose, kūrė įvairias lietuvius vienijan-
čias organizacijas. Apie šį laikotarpį pasakoja išli-
kusios fotografijos, įvairių draugijų ženklai, doku-
mentai. 

Ši ,,For Freedom” ekspozicijos dalis liudija:
lietuviams, įsikūrusiems Amerikoje, buvo labai
svarbu išlaikyti savo tautiškumą, neprarasti ryšio
su tėvyne Lietuva. Parodoje eksponuojamos dvi
maldaknygės ,,Aukso altorius”, išleistos spaudos
draudimo metais (1864–1904). Viena iš šių knygelių
leista Lietuvoje, išspausdinta kirilicos rašmenimis.
Kitoje naudota lietuviška abėcėlė. Tokios knygos bū-
davo spausdinamos užsienyje, jas į Lietuvą atga-
bendavo knygnešiai. Tokių maldaknygių lietuviai,
atvykdami į Ameriką, atsivežė savo lagaminuose. 

Beje, į šios parodos ,,For Freedom” atidarymą at-

vykęs aukšto rango JAV politikas, lietuvių kilmės se-
natorius Dick Durbin pasididžiavo, kad savo darbo
kabinete Washingtone, Kapitolijuje jis saugo savo mo-
čiutės lietuvišką maldaknygę, kurią ji į Ameriką 1911
metais atsivežė iš Lietuvos. Ši šeimos relikvija tapusi
maldaknygė taip pat buvo išleista spaudos draudi-
mo laikotarpiu. 

Už Lietuvos laisvę –
ir Sigmund Freud sūnėnas

Parodyti pasauliui, kad yra tokia šalis Lietuva,
nors šio pavadinimo tuo metu nebuvo pasaulio že-

mėlapiuose (Lietuva buvo Rusijos
imperijos dalis), Amerikoje gy-
venantys lietuviai 1900 metų Pa-
ryžiaus parodai eksponuojamam
Lietuvos stendui surinko du treč-
dalius reikalingos pinigų sumos.
,,For Freedom” galima pamatyti
tuometinėje Paryžiaus parodoje
Lietuvą pristačiusio stendo nuo-
trauką. 

Lankytojai gali pamatyti ir
Lietuvių informacijos biuro (Lith -
uanian Information Bureau)
1917–1919 metais veikusio Was-
hingtone, darbuotojų nuotrauką.
Balzeko muziejuje yra saugomi
dviejų skirtingų nuotraukų ori-
ginalai. Lietuvių informacijos biu-
ro užduotis buvo kovoti už Lietu-
vos reikalus ir atremti rusų bei
lenkų propagandą, stengtis skleis-
ti žinią amerikiečiams apie Lie-
tuvą. 

Tam labai pasitarnavo biuro
darbuotojų parengtas ir išleistas

Lietuvos žemėlapis, kuriame galima matyti, kaip is-
torijos eiga keitė Lietuvos valstybės sienas. Šis že-
mėlapis eksponuojamas parodoje. 

Biuro darbuotojai ne tik patys rašė raštus, pra-
nešimus, memorandumus įvairioms valdžios insti-
tucijoms. Jie padarė labai protingą žingsnį – pasamdė
vieną iš pirmųjų JAV įsikūrusią viešųjų ryšių agen-
tūrą, kuri amerikiečių spaudoje profesionaliai sklei-
dė žinią apie Lietuvą. Šiai agentūrai vadovavo ame-
rikietis, viešųjų ryšių specialistas Carl Byoir. Jam
garsinti Lietuvą padėjo kitas amerikietis – Edward
L. Bernays, vaikystėje su tėvais į JAV atvykęs iš Aust-
rijos. Šis žmogus buvo garsaus psichoanalitiko Sig-
mund Freud sūnėnas, vėliau nusipelnęs austrų ir
amerikiečių viešųjų ryšių ir propagandos pradininko
titulą.

Jis kartu su C. Byoir surengė lobizmo kampaniją
siekdami, kad 1918 metų vasario 16 dieną nepri-
klausoma paskelbtą Lietuvos valstybę  pripažintų
JAV kongresas. Biuras kasdien visai JAV spaudai tei-
kė žinių apie Lietuvą. Visa ši informacija būdavo
spausdinama šimtuose Amerikos laikraščių ir žur-
nalų. Tų straipsnių iškarpų fragmentai sudaro pa-
grindinį parodos stendą , kuris tarsi simbolizuoja iš
mažų gabalėlių sulipdytą didžiulį Amerikos lietuvių
darbą dėl tėvynės nepriklausomybės.  

Nukelta į 11 psl.

Paroda ,,For Freedom” 
Atkelta iš 1 psl.

M. Bekešius perdavė S. Balzekui Jr. Lietuvos prezidento
Valdo Adamkaus dovaną muziejui – medalį, kuris praturtins
jo fondus. Iš milijono amerikiečių parašų po peticija

už Lietuvos nepriklausomybę kol kas ži-
noma, kad yra likęs šis vienas originalus la-
pas su tuomet surinktais parašais.

(Iš k.) Generalinis konsulas Čikagoje M. Bekešius, muziejaus įkūrėjas S. Balzekas Jr., se-
natorius D. Durbin ir Ilinojaus Atstovų rūmų pirmininkas M. J. Madigan turėjo apie ką pa-
sikalbėti.

Naujosios parodos ekspozicija kviečia susikaupti. Jono Kuprio nuotraukos
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TELKINIAI

LAIMA APANAVČIENĖ

Lietuvos Respublikos Seimas 2018-uo-
sius paskelbė Vydūno metais. Visoje
Lietuvoje vyksta daugybė renginių.
Vydūno (Vilhelmo Storostos 1868–
1953) metai sutapo su Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo šimtmečiu. Įdo-
mus sutapimas – Vydūnas buvo tas, ku-
ris 1918 m. išreiškė palinkėjimą ką tik
nepriklausomybę paskelbusiai mūsų
valstybei: „O kaip man rodos, Lietuva
yra šalis, kurioje žmogus tikrąjį žmo-
niškumą labai aukštai stato. Todėl ir ga-
lima Lietuvos ateitimi tikėti. Amžinoji
Apvaizda yra pasirinkusi Lietuvą aukš-
tam uždaviniui. (…) manau, Lietuva pa-
sistengs būti pasaulyje viena aiškiau-
siųjų žmoniškumo reiškėju”. (Vydūno
laiškas Lietuvos Tarybai, 1918 m. ba-
landžio 19 d.) Kokie pranašiški žodžiai!

Didysis lietuvių humanistas, ra-
šytojas, žymiausias Mažosios
Lietuvos kultūros veikėjas Vy-

dūnas visą gyvenimą paskyrė lietuvių,
pirmiausia gyvenusių Mažojoje Lie-
tuvoje, tautinės savimonės žadinimui
ir ugdymui. Deja, reikia pasakyti, kad
ir šiomis dienomis apie Vydūną žino-
me dar nedaug, gal mes dar neįsten-
giame įvertinti to didžiojo savo mąs-
tytojo, kadangi dar nesame iki jo pri-
augę.

Turiningai Vydūno sukaktį pažy-
mėjo lietuviai, gyvenantys šioje At-
lanto puėje: Vydūno jaunimo fondas
(VJF), Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras (LTSC) ir Mažosios Lietuvos
fondas ir draugija (MLFD) kovo 18 d.
pakvietė visus, norinčius daugiau su-
žinoti apie šią neeilinę asmenybę, į Vy-
dūno gimimo 150-mečio minėjimą. Iš-
kiliai, bet ne pompastiškai, buvo pri-
siminti žinomi Vydūno nuopelnai tau-
tai ir valstybei, išryškinta jo palikimo
tiek istorinė vertė, tiek svarba dabar-
čiai. 

Atvykusius į šventę pasitiko ne-
didelė, tačiau turininga šiai progai
skirta parodėlė, kurią paruošė VJF ir
LTSC. Renginį vedė fil. Vida Brazai-
tytė, kuri minėjimo pradžioje supa-
žindino su popietės garbės svečiais:
Lietuvos Respublikos generaliniu kon-
sulu Čikagoje Mantvydu Bekešiumi ir
jo žmona Egle, Vydūno draugijos Lie-
tuvoje atstovu Rimantu Gurausku,
VJF tarybos pirmininku Ramondu
Viskanta ir VJF valdybos pirmininku
Gintaru Plaču, Mažosios Lietuvos fon-
do ir draugijos pirmininku kun. dr.
Valdu Aušra, spaudos atstovais.

Minėjimo programa buvo su-
skirstyta į keturis Vydūno gyvenimo
ir veiklos tarpsnius ir prasidėjo fil-
muota medžiaga ,,Pakalbėkim apie
Vydūną”. Kino juostoje pateikti dr.
Vacio Bagdonavičiaus, Vydūno drau-
gijos garbės pirmininko, pamąstymai
apie Vydūną, išsakyti Mažojoje Lietu-
voje, Bitėnų kaime, Kazimiero ir Bi-

rutės Žemgulių sodyboje 2008 m., mi-
nint Vydūno 140-ąsias metines.

,,Tarp tautinio atgimimo asme-
nybių Vydūnas išsiskiria tvirtu įsiti-
kinimu, kad tautiškumas yra ne tiks-
las sau, o žmoniškumo ugdymo sąlyga.
Jis norėjo, kad lietuvių tauta kuo sva-
riau prisidėtų prie žmoniškumo prado
stiprinimo pasaulio kultūros raido-
je”, – teigė V. Bagdonavičius. Jis taip
pat apgailestavo, kad apie Vydūną iki
Nepriklausomybės atkūrimo žinojome
tiek mažai – tarybiniais metais jo kny-
gų nespausdino, mokyklose apie Vy-
dūną nekalbėjo. 

,,Tačiau išsivadavimas ir mūsų
tautos atgimimas prasidėjo būtent su
Vydūno vardu. Vydūno draugijos Lie-
tuvoje įkūrimas atgimimo metais (1988
m.) kaip tik sutapo su rašytojo ir filo-
sofo 120 metų jubiliejumi, – pasakojo jo
kūrybos tyrinėtojas V. Bagdonavičius.
– Tai buvo tarytum tautos išsivadavi-
mo priešaušrio reiškinys. Juk pir-
miausia prasidėjo lietuvių dvasinis
atgimimas, politinis sekė po jo.”

MLFD pirmininkas kun. dr. V.
Aušra, primindamas, kad Vydūno šak-
nys yra Mažojoje Lietuvoje, trumpai
papasakojo apie mažlietuvių lietuviš-
ką veiklą. Jis kalbėjo ne tik apie Vy-
dūną, bet ir apie savo senelį Joną Auš-
rą, kuris kartu su kitais 1911 m. spalio
1 d. Katyčiuose įsteigė ,,Vainiko” drau-
giją. Mažlietuvių tikslas, kaip rašė  to
meto raštvedys, buvo: ,,…lietuvių kal-
bą išlaikyti ir ją grynai vartoti, be
įmaišymo nereikalingų svetimų žo-
džių (…),surinkti tautiškai atbudu-
sius lietuvius ir lietuves, idant pasek-
mingiau už savo tautą darbuoties ga-
lėtum (…), platinti tautišką susiprati-
mą tarp brolių viengenčių”. Ne kartą
šią draugiją geru žodžiu minėjo Vy-
dūnas.

Įdomu buvo išgirsti apie Vydūno
muzikinį palikimą, kuris buvo giliai
įsitikinęs: ,,Muzika gali daugiau nei ki-
tas menas”. Vydūno muzikinį palikimą
susirinkusiesiems filmuotoje medžia-
goje pristatė muzikologė, Klaipėdos
universiteto profesorė Danutė Pet-
rauskaitė.

Rašytojas ir filosofas Vydūnas –
vienas ryškesnių muzikos darbuotojų,
veikusių Mažojoje Lietuvoje XIX am-
žiaus pabaigoje ir XX amžiaus pra-
džioje. Pomėgį muzikai Vydūnas turėjo
nuo mažens. Mat šeimoje, kurioje gimė
dešimt vaikų (du iš jų neišgyveno), di-
džiausias dėmesys buvo skiriamas lie-
tuvių kalbos išlaikymui ir muzikai.
Namuose turėjo net du klavišinius
instrumentus: pianiną ir fortepijoną,
Jo tėvas turėjo taip pat keletą smuikų
ir dvi fleitas, o jau vėliau Vydūnas įsi-
gijo ir jo taip labai mėgiamą muzikos
instrumentą – arfą. Šalia instrumen-
tinės muzikos, Storostų šeimoje bū-
davo daug dainuojama ir giedama,
nes tėvai, šeši broliai ir dvi seserys  –
visi buvo geri dainininkai.

1899 m. Vydūnas įsteigė Tilžės lie-
tuvių giedotojų draugiją, kuriai va-
dovavo iki 1935-ųjų, kai buvo uždrausta

Vydūnas – tautinės savimonės žadintojas ir ugdytojas

visų lietuviškų kultūros draugijų veik-
la. Giedotojų draugija buvo užsimoju-
si „giesmėmis, dainomis, ir visokiais
ypačiai dramatiškais vaidiniamis mei-
lę į lietuvių kalbą ir tautą žadinti ir tuo-
mi lietuvių kilmę į garbę iškelti”.
Draugijoje Vydūnas buvo tas spiritus
movens, kuris suko ir visą plačią or-
ganizacijos veiklą ir nustatė lietuvišką
kryptį. Tuo metu lietuviškų dainų cho-
rams dar niekas nebuvo parašęs. Jei ne
Vydūno universalumas, tai ir Tilžės lie-
tuvių giedotojų draugija keturis-penkis
metus būtų neturėjusi ko dainuoti.
Tad laikas nuo laiko Vydūnas parašy-
davo vis naujų lietuviškų dainų. Joms
muziką komponuodavo ar jis pats, ar jo
vienas taip pat labai muzikalus brolis,
o vieną-kitą dainą sukomponavę yra ir
kai kurie jo draugai. Mažojoje Lietu-
voje buvo išspausdintas dainų rinkinys
,,Lietuvos Aidos” (W. Storost (Vydūnas)
„Lietuvos Aidos. Klange aus Litauen”,
Tilžė, 1904). Šiame rinkinyje tilpo visos
iki to laiko Vydūno sukurtosios 55 dai-
nos mišriam chorui. ,,Vydūno dainos,
nors šių dienų muzikiniu požiūriu at-
rodo gal ir ne visai atitinka mūsų tau-
tinės muzikos dėsnius, greitai paplito
didžiojoj Lietuvoje ir prisidėjo prie
mūsų chorų muzikos kultūros kėli-
mo, o sykiu stiprino ir atgimstančios
mūsų tautos tautinę sąmonę”, – teigė
profesorė D. Petrauskaitė.

Akademinio skautų sąjūdžio cent-
ro valdybos pirmininkas fil. Audrius
Aleksiūnas kalbėjo tema ,,Vydūno laiš-
kai skautams”. Vydūno humanizmas
labai artimas skautams, todėl nenuo-
stabu, kad jis labai artimai bendra-
darbiavo su skautais ir ypatingai su-
artėjo gyvenimo saulėlydyje. Knyga

„Vydūno laiškai skautams” – dvyli-
kos laiškų-straipsnių rinkinys. A. Alek-
siūnas trumpai apžvelgė šios knygos
pagrindinius postulatus.

Visas 4 pasakojimų dalis subtiliai
sujungė Vydūno posakius citavusi V.
Brazaitytė ir muzikos garsai. Muziki-
nę programą atliko Laura Fako Vtley,
grojusi mėgstamiausiu Vydūno muzi-
kos instrumentu – arfa, ir smuikinin-
kė Linda Veleckytė-Nussbaum. Skam-
bėjo George Frideric Handel, Gertrude
Robinson, Howard Elmore Parkhurst,
Felix Mendelssohn, Christoph Willi-
bald Gluck, Georges Bizet, Giacomo
Puccini, ir Daniel Burton kūriniai.

Programos pabaigoje žodį tarė Vy-
dūno draugijos Lietuvoje atstovas R.
Gurauskas, kuris padėkojo rengėjams
už gražų minėjimą ir perdavė Vydūno
draugijos pirmininko Tomo Staniko
sveikinimą. VJF valdybos pirmininkas
G. Plačas padėkojo programos vedėjai
V. Brazaitytei už puikiai suruoštą ir
pravestą programą.

Prieš sakydamas invokaciją, kun.
V. Aušra išreiškė viltį, kad VJF ir
MLFD nuo šiolei bendraus artimiau.
Tikrai puiki mintis, juolab, kad sąlyčio
taškų išties daug.

Svečiai skanavo ,,Bravo Bites”
(Audra Januškienė) maistą ir nesku-
bėjo skirstytis. Daugelis susirinku-
siųjų gyrė minėjimo ruošėjus ir sakė,
kad apie didįjį mūsų krašto žmogų su-
žinojo daug naujo ir įdomaus. Norisi ti-
kėti Vydūno amžininko M. Vaitkaus žo-
džiais: ,,Mūsų didysis vyras paliko
mums daugybę vertingų veikalų, kurių
vertė nesens”. Po šio minėjimo, reikia
tikėtis, susidomėjimas Vydūnu – tautos
dvasiniu mokytoju, tikrai išaugs. 

Čikagiečiai mini 150-ąsias
Vydūno gimimo metines 

Į Vydūno 150 metų minėjimo popietę susirinko daug svečių.

Vydūno jubiliejui buvo paruošta speciali paroda. Gintaro Plačo nuotr.
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Kovo 11-oji visiems lietuviams yra
ypatinga diena, nesvarbu, kur jie būtų
plačiajame pasaulyje. Tą dieną jie mini
su pagarba. JAV Lietuvių Bendruo-
menės (LB) Lemonto apylinkės nariai
minėti šią svarbią datą rinkosi į Pasaulio
lietuvių centrą (PLC).

Kaip ir pridera tokiam svar-
biam renginiui, viskas prasi-
dėjo Palaimintojo Jurgio Ma-

tulaičio bažnyčioje, kur kun. Algis
Baniulis SJ aukojo šv. Mi-
šias. JAV ir Lietuvos bei
savų organizacijų vėliavo-
mis nešini skautai, ateiti-
ninkai ir šauliai iškilmin-
gai įžygiavo į bažnyčią. Šv.
Mišių auką nešė Lemonto
LB pirmininkė Violeta Va-
laitytė ir valdybos narė Ni-
jolė Stančiauskienė.

Po šv. Mišių visi rin-
kosi PLC Fondo salėje, pu-
čiamųjų orkestras nuotai-
kingai grojo maršus. Val-
dybos narės registravo da-
lyvaujančius ir priėmė so-
lidarumo mokestį. Akty-
vūs bendruomenės nariai
patarnavo prie kavutės ir
užkandėlių: Genutė Trei-
nienė, Julija Liutikienė,
Genutė Stasiulienė, Vytau-
tas Jagminas, Algimantas
Razumas, Eugenijus Sta-
siulis. Atgaivai vyriškos
grupės atstovai siūlė vyne-
lio. Viskas vyko tvarkin-
gai, be susigrūdimo. Pa-
laipsniui salė pilnėjo. Kiek-
vienam teko gražiai išleista programa.

Pritemusioje salėje ir aidint mu-
zikai, degančių žvakučių eisena sim-
bolizavo už nepriklausomybę žuvu-
siuosius. Atsistojimu dalyvavusieji
pagerbė juos. Minėjimą atidarė Le-
monto LB pirmininkė V. Valaitytė, pa-
sidžiaugusi, kad sulaukėme ir atšven-
tėme Vasario 16-osios šimtmetį. Šią gar-
bingą sukaktį su džiaugsmu minėjo
visa tauta. Jau 28 metus Lietuva žengia
nepriklausomos valstybės keliu, ją
matome vis gražėjančią, stiprėjančią. 

Toliau programą vedė Lemonto
LB vicepirmininkė Svajonė Kerelytė,
prabilusi Sandros Avižienytės pos-
mais Lietuvai. Gen. Teodoro Dau-
kanto jūrų šauliai įnešė JAV ir Lietu-
vos valstybių vėliavas. Praurimė Ra-
gienė sugiedojo JAV ir Lietuvos vals-
tybių himnus. Grojo pučiamųjų or-
kestras. Minėjimo atidarymo invoka-
ciją sukalbėjo kun. A. Baniulis SJ.
Savo kalboje kunigas trumpai palietė
Lietuvos sunkų ir ilgą kelią į nepri-
klausomybę, priminė katalikišką pa-
reigą tikėti ir pasitikėti Dievu, nenu-

klysti nuo tikrojo kelio, gyventi dorą,
katalikišką gyvenimą ir vykdyti šven-
tą Jo valią. Ariana Chiapetta per-
skaitė Vasario 16-osios ir Kovo 11-
osios nepriklausomybės aktus. 

Garbės svečiai

S. Kerelytė pristatė minėjime da-
lyvaujančius garbingus svečius: Le-
monto miestelio merą John Egofske,
senatorių John Curran, valstijos at-
stovą Jim Durkin, Cook apygardos
atstovą Sean Morrison, garbingus lie-
tuvių visuomenės svečius. Dalyvavo
LR generalinis konsulas Čikagoje
Mantvydas Bekešius su žmona Egle,
LR garbės konsulas Aspen, CO dr. Jo-
nas Prunskis, Pal. Jurgio Matulaičio
misijos direktorius kun. dr. A. Ba-
niulis SJ, JAV LB Tarybos pirminin-
kas Juozas Polikaitis su žmona Irena,
buvusi Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės pirmininkė Regina Narušienė,
ALT’o atstovas Pranas Jurkus su žmo-
na Jūrate, Lietuvių Fondo tarybos
pirmininkas Saulius Čyvas, PLC val-

Lietuvos valstybės šventė Lemonte

dybos pirmininkas Linas Gylys su
žmona Dana, PLC administratorius
Artūras Žilys, LB Vidurio Vakarų val-
dybos pirmininkė Birutė Kairienė,
buvęs ilgametis Lietuvos gen. garbės
konsulas Vaclovas Kleiza su žmona
Asta.

Žodis suteikiamas Lemonto mies-
telio merui John Egofske. Jis džiaugė-
si pajėgia lietuvių bendruomene. Meras
sakė, kad Lemonto savivaldybė visados
rėmė ir rems LB veiklą. Kiekvienais
metais prie savivaldybės pastato Va-
sario 16-ąją iškeliama Lietuvos valsty-
bės vėliava, taip pat ir šiais metais, mi-
nint atkurtos Lietuvos Nepriklauso-
mybės šimtmetį. Lietuvos valstybės
vėliava virš Lemonto miestelio plevė-
savo ištisą savaitę. Meras priminė ir
sunkų Lietuvos nueitą kelią iki nepri-
klausomybės. Lietuviams buvo malonu
girdėti, kad miestelio meras gerai su-
sipažinęs su Lietuvos istorija. Jis Le-
monto LB pirmininkei Violetai Valai-
tytei įteikė įrėmintą sveikinimą. Ir
kiti svečiai, JAV institucijų atstovai,
gražiais žodžiais stiprino mūsų pasiti-
kėjimą Lemonto miestelio savivaldybe. 

Sveikinimo kalbą pasakė JAV gen.
konsulas M. Bekešius, Regina Naru-
šienė. Kai pasibaigus sveikinimams
amerikiečiai svečiai apleido salę, gen.
konsulas M. Bekešius vėl buvo pa-
kviestas į tribūną ir į susirinkusius
prabilo lietuviškai su įdomiu prane-
šimu Lietuvos valstybingumo šimme-
čio tema. 

Po to Lemonto LB valdybos narys
Jonas Platakis perskaitė Lemonto LB
rezoliucijas. Jos visos svarbios ir ti-
kėsime, kad bus įgyvendintos. Po visų
kalbų šauliai išnešė vėliavas, tuo iš-
kilmingoji dalis ir pasibaigė.

Meninė dalis

Meninę dalį pradėjo smuikininkė
Linda Veleckytė-Nussbaum, jai akom-
panavo pianistė Elytė Rėklaitytė. Pro-

fesionalių muzikančių atliekamos me-
lodijos skambėjo nuostabiai. Žavin-
gai A. Matučio eilėraštį „Po gimtinės
ąžuolėliu” deklamavo Maironio mo-
kyklos 4A sk. mokinė Kotryna Jakov-
leva. Ją paruošė mokytoja Loreta La-
gunavičienė. Monika Mikuckaitė, Mai-
ronio mokyklos 9A klasės mokinė,
taip pat gerai paruošta mokytojos Ja-
ninos Sučylienės, padeklamavo jaus-
mingą patriotinį eilėraštį. Publiką iš-
judino solisto Dariaus Kairio, vilkin-
čio Lietuvos karininko uniformą, at-
liktos nemarios Danieliaus Dolskio
dainos, su kuriomis gyveno mūsų tė-

Kovo 11-osios minėjimo dalyviai Lemonte.Kovo 11-osios minėjimo dalyviai Lemonte.
Dainos Čyvienės nuotraukos

Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas Saulius
Čyvas.

vai ir kurios atgyja ir mūsų širdyse. Pa-
baigai solistas pakvietė visiems kartu
padainuoti „Žemėj Lietuvos”. Visi su-
stoję ir susikibę rankomis, iš širdies
dainavo šią mylimą dainą.

Reikia išreikšti padėką Lemonto
LB pirmininkei, valdybos nariams ir
visiems, prisidėjusiems prie šio pui-
kaus renginio. Minėjimo dalyviai į na-
mus skirstėsi pakilios nuotaikos.   

LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius įdo-
miai kalbėjo Lietuvos valstybingumo šimtmečio tema. 

Iš k.: Svajonė Kerelytė, Jonas Platakis, Birutė Kairienė, Regina Narušienė.Susirinkusieji įdėmiai klausėsi profesionalių muzikančių atliekamų kūrinių. 
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IEVA DILYTĖ

Šiemet Lietuva švenčia Nepriklausomos
valstybės atkūrimo šimtmetį. Šiemet taip
pat sukanka 25 m., kai Lietuvos sostinė Vil-

nius ir Čikaga tapo susigiminiavusiais miestais.
1993 m. Čikagos kultūros centre Čikagos me-
ras Richard M. Daley ir Vilniaus meras Vytautas
Jasulaitis pasirašė susigiminiavusių miestų su-
tartį. Kartu su Vilniaus meru buvo atvykę kiti
miesto vadovai, tarp jų – Vilniaus miesto tary-
bos pirmininkas, miesto vyriausias architektas
ir miesto tarybos atstovas. Šia iškilminga pro-
ga jie susitiko su Čikagos miesto pareigūnais
ir stengėsi užmegzti bendradarbiavimo ry-
šius įvairiose miestų valdymo ir pilietinio da-
lyvavimo srityse. Stanley Balzekas Jr., Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjas ir prezi-
dentas, buvo paskirtas Čikagos tarptautinės su-
sigiminiavusių miestų draugijos (Chicago Sis-
ter Cities International – CSCI) Vilniaus komi-
teto pirmininku. Šioje draugijoje dirba pasi-
šventusių savanorių grupelė, kurios nariai te-
bevysto šių dviejų miestų mainų programas.   

Ką reiškia ,,susigiminiavę miestai”?

Tarptautinė susigiminiavusių miestų drau-
gija, valstybinė JAV organizacija, buvo įkur-
ta 1956 m. prezidento Eisenhower Baltųjų
rūmų pilietinės diplomatijos konferencijos
metu. Ši konferencija buvo skirta pamažu

skleisti taikai, vadovaujantis abipuse pa-
garba, supratimu ir bendradarbiavimu, pra-
dedant vienu asmeniu, viena bendruomene.
Susigiminiavusių miestų misija skleisti tar-
pusavio supratimą ir bendradarbiavimą tapo
pažangia, taiką kuriančia jėga, kuri atrėmė
Šaltojo karo laikotarpio nepasitikėjimo ir bai-
mės politiką. Susigiminiavusių miestų gru-
pės ir organizacijos susiformavo įvairiuose
Amerikos miestuose. Jos ėmėsi partnerysčių
programų su įvairiais pasaulio miestais kū-
rimo. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas
bepradedančios kurtis valstybėms, arba
toms valstybėms, kurios tuo metu buvo prie-
šiškai nusiteikusios JAV atžvilgiu. Šiuo
metu daugelis JAV miestų ir miestelių turi
susigiminiavusių miestų programas, kurio-
mis puoselėjami miestų tarpusavio santykiai.
Daugumas jų veikia savanorių pastangų
dėka. Tai pilietiniai diplomatai, kurie kuria
programas, telkia joms lėšas ir jas įgyven-
dina. Čikagos Tarptautinė susigiminiavusių
miestų draugija, įkurta 1960 m., yra di-
džiausia ir veikliausia susigiminiavusių
miestų draugija Amerikoje. Su Čikaga yra su-
sigiminiavę 28 pasaulio miestai. Čikagos
draugijoje dirba daugiau kaip 600 savanorių,
kurie remia susigiminiavusių miestų ben-
dradarbiavimą. Čikagos draugija skiriasi
nuo kitų susigiminiavusių miestų draugijų
tuo, kad joje dirba ir pilnalaikiai darbuoto-
jai, kurie stengiasi palaikyti organizacijos mi-
siją, vadovaudami ir tinkamai nukreipdami
savanorių pastangas. Čikagos susigiminia-
vusių miestų draugija jau nuo 2013 m. pri-

klauso pelno nesiekiančiai organiza-
cijai ,,World Business Chicago”, kuri
rūpinasi ekonomine plėtra, darbo vie-
tų kūrimu, palaiko verslą ir rekla-
muoja Čikagą, kaip vieną iš pirmau-
jančių pasaulio miestų.  

Kodėl Vilnius?

Daugelis klausia, kaip susigimi-
niuoja miestai ir kaip susigiminiavo
Vilnius ir Čikaga?   Sprendimą susi-
giminiuoti lemia dviejų miestų pana-
šumai, abiem miestams naudingo ben-
dradarbiavimo galimybės ir jų ben-
druomenių veiklumas. Atsižvelgus į
šias aplinkybes prieinama prie su-
tarties, kurią pasirašo abiejų miestų
merai. Čikaga ir Vilnius natūraliai tin-
ka susigiminiavimui. Jau nuo XIX a.
pabaigos Čikaga buvo lietuvių emig-
racijos centras. Į Čikagą atvyko net ke-
lios geresnio gyvenimo siekiančių lie-
tuvių bangos. To pasekoje Čikaga ir jos
priemiesčiai šiuo metu sudaro di-
džiausią lietuvių telkinį už Lietuvos
ribų. Čikaga dar vadinama ,,Mažąja

Čikagos ir Vilniaus draugystei – 25 metai

Iš k.: Vilniaus komiteto narė Audra Januškienė, CSCI tarptautinių programų vadovė Ieva Dilytė, komiteto narė Regina Gailešiūtė, LR
gen. konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, komiteto narė Vesta Valuckaitė, komiteto pirmininkas Stanley Balzekas Jr.,  DePaul Uni-
versity dėstytoja Jūratė Murray ir Vilniaus komiteto narys Vasaris Balzekas. Nijolės Shuberg nuotraukos

Čikagos meras Rahm Emanuel savo kalboje nubrėžė įvairialypį Čikagos etninių bendruomenių vaizdą ir pilietinių diplomatų vaidmenį.

Dokumentas, nuo kurio prasidėjo aktyvus ir vaisingas, jau ketvirtį am-
žiaus trunkantis dviejų miestų bendradarbiavimas.



7DRAUGAS 2018 KOVO 27, ANTRADIENIS

laisvalaikis su DrAugu 
malonus poilsis ir

inteligentiškas pokalbis 
bet kur ir bet kada

Kaina naujiems prenumeratoriams:
metams – 120 dol., internetu – 99 dol.

pusmečiui – 60 dol.

ketvirčiui  – 30 dol. 
Daugiau informacijos tel. 630-805-1404 

arba el. paštu AudreyKizys@gmail.com

www.draugas.org

Lietuva”, ir daugelis Amerikos lietuvių
ją laiko antrąja Lietuvos sostine. Abu
miestus jungia ne tik stiprios lietu-
viškos bendruomenės ir bendra isto-
rija, bet ir energingas meninis gyve-
nimas. Abu miestai yra daugiakultū-
riniai ir įvairialypiai, abu įsikūrę ša-
lia vandens telkinių, abu telkia dėme-
sį gamtos turtams ir įvairių ekono-
mikos šakų plėtrai.   

Ką veikia Vilniaus komitetas?

Nuo 1993 m. Čikagos susigiminia-
vusių miestų Vilniaus komitetas yra
suorganizavęs ir parėmęs daugiau
kaip 70 programų, kurios pagrindinį
dėmesį teikia meno, kultūros, mokslo,
medicinos, sporto ir valdžios įstaigų
darbuotojų mainams. Pavyzdžiui, 2010
m. Vilniaus komitetas organizavo tre-
čiąjį lietuviškų filmų festivalį, kurio
atidarymo ir uždarymo iškilmės vyko
Čikagos kultūros centre, o filmai buvo
rodomi įvairiose vietose. Komitetas
toliau remia filmų programas ir rek-
lamuoja lietuvišką kiną užsienyje.
Tais pačiais metais komitetas vadovavo
dingusios ir vėl atrastos ,,Dariaus ir Gi-
rėno” atminimo lentos Midway oro
uoste atidengimo iškilmėms. 2011 m.
Vilniaus komitetas surengė dainų kū-
rėjo ir atlikėjo Mindaugo Briedžio
koncertą bei pagerbimą. Komitetas
taip pat surengė pasaulinio masto lie-
tuvės operos solistės Violetos Urmanos
pagerbimą Hancock dangoraižyje. Vil-
niaus komitetas padeda rengti Vil-
niaus merų ir kitų aukšto rango mies-
to ar valstybės pareigūnų vizitus, or-
ganizuodamas jiems kultūrines išvy-
kas po Čikagą, derindamas jų susiti-
kimus. Prieš kelerius metus komitetas
iniciavo moksleivių mainus ir parėmė
Čikagos moksleivių apsilankymą Vil-
niuje. Deja, moksleivių iš Vilniaus ap-
silankymas Čikagoje neįvyko. Komi-
tetas vis dar ieško savanorio, kuris ga-
lėtų atnaujinti mokyklinę mainų prog-
ramą su Vilniumi, nes šios programos
labai reikalingos moksleiviams, ku-
riems kitaip tokios pažinimo ir tobu-
lėjimo galimybės gali ir nepasitaikyti.
Vilniaus komitetas taip pat užtikrina
Vilniaus mokyklų dalyvavimą Čikagos
susigiminiavusių miestų draugijos
Globalinio jaunimo vadovavimo kon-
ferencijos (Global Youth Leadership
Summit) varžybose. Kiekvienais me-
tais viena Vilniaus mokyklų mokslei-
vė išrenkama dalyvauti Čikagoje vyks-
tančioje moterų vadovavimo ir veik-
lumo programoje, kuri tęsiasi ištisą sa-
vaitę ir yra skirta 14 ir 16 m. mergai-

tėms. Kasmet Vilniaus komiteto nariai
padeda Vilniaus gydytojams teikti pra-
šymus Čikagos susigiminiavusių mies-
tų draugijos Medicinos iniciatyvai.
Kasmet bent vienas iškilus Vilniaus
gydytojas, vėžio gydymo specialistas,
gauna stipendiją dalyvauti prestiži-
niame Northwestern medicinos grupės
krūties vėžio simpoziume (Lynn Sage
Breast Cancer Research Symposium).
Čikagos susigiminiavusių miestų in-
ternetinė svetainė (ChicagoSisterCi-
ties.com) teikia daugiau žinių apie
šias ir kitas susigiminiavusių miestų
programas.  

Pilietinės diplomatijos
šventimas

Čikagos susigiminiavusių miestų
draugija pagrindinį dėmesį teikia savo
esminėms programoms. Todėl dauge-
lis susigiminiavusių miestų komitetų,
tarp jų ir Vilniaus komitetas, stengia-
si užtikrinti savo miestų dalyvavimą
šiose daugiadisciplininėse programo-
se. Šių metų kovo 15 d. Čikagos susi-
giminiavusių miestų draugija surengė
antrąjį metinį renginį, pavadintą ,,Ce-
lebrating Citizen Diplomacy” (Pilieti-
nės diplomatijos šventimas) Čikagos
kultūros centro Preston Bradley salė-
je. Dalyvavo daugiau kaip 300 svečių.
Jie susirinko pasidžiaugti Čikagos
tarptautine bendruomene ir pilieti-
niais diplomatais, kurie yra pasišventę
Čikagos susigiminiavusių miestų drau-
gijos veiklai. Dalyvavo Čikagos meras
Rahm Emanuel. Jis savo kalboje nu-
brėžė įvairialypį Čikagos etninių ben-
druomenių vaizdą ir pilietinių diplo-
matų vaidmenį. Renginyje ypatingai
pažymėti penki miestai, kurie 2018 m.
švenčia draugystės jubiliejus, tarp jų
ir 25-metį mininti Čikaga su Vilniumi.
Sukaktuvių proga meras Emanuel Lie-
tuvos Respublikos generaliniam kon-
sului Čikagoje Mantvydui Bekešiui ir
Vilniaus komitetui įteikė Čikagos
miesto tarybos rezoliuciją. Vilniaus
meras Remigijus Šimašius Čikagos
gyventojams atsiuntė vaizdo sveiki-
nimą, kuris buvo parodytas renginio
dalyviams kartu su kitų jubiliejus
švenčiančių miestų – Birmingham,
Lucerne, Milan ir Osaka – merų svei-
kinimais. Šventės dalyviai galėjo pa-
sigardžiuoti įvairiais valgiais, gėri-
mais, pasidžiaugti meniniais pasiro-
dymais ir loterija. Vilniaus komitetas
aktyviai dalyvavo šio renginio ruošo-
je, pasirūpindamas lietuviškais patie-
kalais ir lietuvišku alumi. Užkandžius
ir įspūdingą šakotį pateikė  „Kuni-

gaikščių užeiga”, o „Švyturio” alumi
vaišino „Baltic Food Distributing,
Inc.”. Lietuviški patiekalai ir alus
renginio dalyviams labai patiko, tai
buvo graži Vilniaus-Čikagos susigi-
miniavusių miestų šventės dalis. 

Čikagos susigiminiavusių miestų
draugijos vardu dėkoju visiems Vil-
niaus komiteto nariams ir draugams
už pasišventimą ir paramą. Sveikinu
25-ųjų sukaktuvių proga Vilniaus ko-
miteto narius. Komitetą sudaro pir-

mininkas Stanley Balzekas Jr., garbės
pirmininkas  Mantvydas Bekešius,
Tauras Bublys, CSCI darbuotoja Ieva
Dilytė, Aleksandras Rimas Domanskis,
Regina Gailešiūtė, Antanas Grina,
Audra Januškienė, Angela Kavak, So-
nata Kazimieraitienė, Rasa Kazlaus-
kaitė, Bertha Khavakh, Sigita Plioplys,
Vesta Valuckaitė.

Vertė Rimas Černius   

www.DrAugAs.Org

AKIŲ lIgOs

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

DAnTŲ gyDyTOjAI

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

Sukaktuvių proga meras R. Emanuel (k.) konsului M. Bekešiui įteikė Čikagos miesto ta-
rybos rezoliuciją.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS 

Kovo 22-ąją sukako 150 metų nuo Lietuvos šviesuo-
lio, rašytojo, filosofo, kultūros veikėjo Vilhelmo Sto-
rostos-Vydūno gimimo (1868–1953). Lietuvos Res-
publikos Seimas visus šiuos me tus yra paskelbęs Vy-
dūno metais, tad jo atminimas pagerbiamas daugy-
be įvairių renginių – vyksta konferencijos, minėjimai,
koncertai, atidengiami paminklai, leidžiamos knygos.

Itin gražiai Vydūno jubiliejinė sukaktis jos išva-
karėse paminėta Kaune – mieste, kur Vydūnas ne
kar tą lankėsi ir kur kruopščiai saugomas jo at-

minimas. Vydūno draugijos iniciatyva Karo muzie-
jaus sodelyje, šalia kitų tautos didžiavyrių biustų ati-
dengtas ir Vydūno biustas, kuriam išrinkta vieta tarp
Simono Daukanto ir Martyno Jankaus biustų.

Į iškilmingą renginį susirinko gausus būrys jo
dalyvių – Vydūno draugijos, Lietuvos Sąjūdžio, Kau-
no tautinės kultūros centro, Karaliau čiaus krašto lie-
tuvių bendruomenės narių, čia buvo ir Kauno mies-
to savivaldybės vadovai, Kultūros paveldo ir Kultū-
ros skyrių atstovai. Nuskam bėjus Lietuvos him-
nui, keletą kūri nių atliko ir Vytauto Didžiojo uni-
versiteto folkloro ansamblis „Linago”.

Susirinkusius pasveikino Kintų Vydūno kultū-
ros centro vadovė Rita Tarvydienė. Centras įsikūręs
pastate, kur veikė 1705 metais statyta Kintų parapi-

minaičiu, o Lietuvą laiko savo antrąja tėvyne, čia
dažnai lankosi dar nuo 1989-ųjų metų. Viešnia dėkojo
visiems už Vydūnui parodytą pagarbą, minėjo, kad
jį pažinusi tik iš giminaičių pasakojimų, o jos šei-
moje yra saugomi keli Vydūno laiškai ir jos seneliui
Vydūno dovanota knyga apie jogą.

Renginyje kalbėjo ir pirmasis Tilžėje atkurtos
lietuvių kultūros draugijos vadovas Sigitas Šambors -
kis. Tilžė, dabartinis Sovetskas Kara liaučiaus kraš-
te yra miestas, kuria me su pertraukomis Vydūnas
praleido 50 pačių kūrybingiausių savo gy venimo
metų. Dar 1988 metais veiklą pradėjusi draugija su-
rengė Vydūno 120 metų sukakties minėjimą, veikė
labai aktyviai. Deja, pastaruoju metu lietuvybė
Karaliaučiaus krašte slopi nama, uždaromos lietu-
vių kalbos kla sės ir fakultatyvai, iš darbo vienas po
kito atleidinėjami lietuvių kalbos mo kytojai. 

„Nors sąlygos ir labai sunkios, bet šiame kraš-
te lietuvių kalbos dar mokosi apie 800 vaikų, veikia
lietuviškos muzikos kolektyvai, kurie ir šiemet da-
lyvaus Dainų šventėje Vil niuje. Tai mūsų viltis, kad
lietuvių kalba čia skambės ir ateityje”, – sakė S. Šam-
borskis.

Minėjime kalbėjo ir Vydūno draugijos Kauno
skyriaus vadovas Juozas Šidiškis, dėkojęs visiems,
ku rie aukojo pinigų ir prisidėjo prie biusto pasta-
tymo, Seimo narys Dai nius Kepenis, kuris, įkvėptas
Vydūno idėjų, prieš 30 metų Lietuvoje pradėjo svei-
kuolių judėjimą. Vydūno tekstus skaitė aktorius Pet-

ras Venslovas, kūrinius poeto
tekstais atliko folkloro an-
sambliai „Linago”, „Ratilė lis”,
taip pat sutartinių giedotojų
gru pė „Kadujo”. 

Renginys tęsėsi Kauno
miesto savivaldybės salėje. Pra-
nešimą apie Vydūną skaičiusi
R. Tarvydienė pri minė jo biog-
rafiją, svarbiausius darbus, sa-
kydama, kad gimtadienių Vy dū-
nas nemėgęs, bet jubiliejus – 50
ar 100 metų raginęs švęsti. Pa-
sak jos, simboliška, kad Vydū-
no jubiliejus sutampa su Lie-
tuvos valstybės atkūrimo 100-
mečiu, nes lietuvybė visada bu-
vusi jam labai svarbi. 

Paveldosaugininkė Aida
Sinkevi čiūtė kalbėjo apie Vy-
dūno ryšį su Kau nu. VDU jis
dažnai skaitė pas kaitas, čia tu-
rėjo daug klausytojų. 1928 me-
tais 60-mečio proga Vydūnui

buvo suteiktas šio universiteto filo sofijos garbės dak-
taro vardas, kukli šios sukakties šventė vyko Juo-
zo Tumo-Vaižganto namuose. Nuo 1933-ųjų Kaune
veikusi Lietuvių rašytojų draugija išrinko jį garbės
nariu.  Jis sekė Kauno kultūrinį gyvenimą, lan kėsi
renginiuose, parodų atidarymuose, spektakliuose.
Yra išlikusi nuotrauka, kurioje – Kauno čiuožykloje
su pačiūžomis 1931 metais čiuožian tis Vydūnas. 

„Yra glaudus ryšys tarp Vydūno ir Kristijono
Donelaičio kūrybos. Būtent K. Donelaičio ‘Metuose’
Vydū nas atrado patvirtinimą to, ką pats visa savo kū-
ryba stengėsi įgyvendinti. Lietuvybė visada jam
buvo labai svarbi. Jis gyvenimo prasmę matė taip
kaip ir K. Donelaitis, ir visada ragino atsigręžti į šią
asmenybę”, – sakė pranešėja.

Etnologas Aleksandras Žarskus, pasidalinęs
labai įdomiomis įžvalgomis, ragino skaityti Vydū-
ną, nors ir sutiko, kad jo raštai sunkiai skaitomi ir
nėra lengva juos suprasti, bet taip kalbėta ir dar Vy-
dūnui gyvam esant. Vydūną kūrėju, kuris gyveno
įkvėpi mu pavadinęs A. Žarskus kalbėjo apie jį kaip
apie išskirtinę asmenybę, kokios gimsta labai retai.

Jaudinantys buvo rašytojo, dramaturgo Gedi-
mino Jankaus prisimi nimai apie tai, kaip prieš 30
metų, minint 120-ąją Vydūno gimimo su kak tį Kau-
no dramos teatre buvo pastatyta jo pjesė „Amžinas
keleivis”  apie Vydūną. „Regesių drama” pavadin-
to veikalo veiksmas vyko Tilžės kalėjime 1938 me-
tais. Tada, 1988-aisiais Lietuva jau laisvėjo, artėjo di-
džiosios permainos, ir spektaklis dauge liui tapo tų
permainų manifestu. Jį pamatė daugybė žiūrovų, sa-
lės buvo sausakimšos, žmonės verkė. Vydūno vaid-
menį tada sukūrė labai į jį išo riškai panašus akto-
rius P. Venslovas, vaidinęs pjesėje su teatro žvaigž-

Kaune – biustas tautos dainiui Vydūnui

Minėjime Kauno savivaldybės salėje dalyvavo daug Vydūno kūrybos gerbėjų.

jos pradinė mokykla ir kur gyveno bei mokytojavo Vy-
dūnas. 1994 metais, minint rašytojo gimtadienį, šia-
me name buvo atidarytas Vydūno muziejus, o buvu-
siose mokyklos kla sėse – Šilutės dailės mokyklos Kin-
tų skyrius ir Šilutės rajono vaikų meno mokyklos pia-
nino klasė. Tai vienintelė vieta Lietuvoje, kur saugoma
di džiausia rašytojo kūrybos ir gyvenimo faktus liu-
dijančių eksponatų ko lekcija ir pats įspūdingiau-
sias asme ninis Vydūno muzikinis instrumentas – arfa.
Ją vietos entuziastai 1988 m. surado Taline  (Estija)
ir parvežė į Kintus.  

„Sveikiname jus iš Mažosios Lie tuvos, Šilutės ra-
jono, Vydūno gimtojo krašto. Čia saugomas jo atmi-
nimas jo daiktai, ir džiaugiamės, kad muziejus lan-
komas, kad garsas apie Vydūną sklinda toli už Lie-
tuvos ribų. Minint šį jubiliejų, muziejuje atidarome
Vy dūno vidinio tilsmo kambarį ir pojū čių kambarį,
veiks nauja ekspozicija „Pamatyk-išgirsk-paliesk-
pajausk”, – džiaugėsi R. Tarvydienė.

Naująjį biustą sukūręs žinomas skulptorius Sta-
sys Žirgulis sakė, kad sukurti šį darbą nebuvo leng-
vas už davinys. „Sukurti dvasingą, šiuolaikišką skulp-
tūrą reikėjo laiko. Man buvo svarbu sukurti Vydūną
– sielos asketą, dvasios titaną, žvelgiantį į mūsų per-
spektyvą. Aš prie tos Vy dū no sielos ilgai ėjau, ban-
dydamas ją suprasti, ir manau, kad man pavyko. Svar-
bi buvo šios vietos aplinka, pati darbo estetika, daug
kitų dalykų”, – teigė biusto autorius, jį kūręs su ar chi-
tektu Liucijum Dringeliu. Biusto postamente yra
įrašytos Vydūno gimimo ir mirties datos, taip pat jo
žodžiai „Tautos augimui reikia visa au koti”. 

Iškilmėse kalbėjo ir iš Vokietijos, Berlyno atvy-
kusi Vydūno giminaitė, jo vyriausiojo brolio anūkė
Brita Storost. Ji sakė, kad labai didžiuojasi savo gi-

dė mis, dabar jau Anapilyje spindin čio mis Rūta Sta-
liliūnaite, Algimantu Ma siuliu ir kitais.   

Tas nepamirštamas dienas prisi minęs P. Vens-
lovas sakė, kad aktoriai labai rimtai ruošėsi savo
vaidme nims, važiavo į Tilžę, kitas vietas, kur gyve-
no ir dirbo Vydūnas. Pasak jo, tada Lietuva jau va-
davosi iš raudonojo maro, ir pjesė apie Vydūną
buvo pastatyta labai laiku.

Įdomi ir labai jautri buvo poeto, rašytojo ir ver-
tėjo Roberto Keturakio kalba, kurią jis užbaigė
nauju, neseniai parašytu eilėraščiu apie Vydūną. R.
Keturakis sakė, kad kai legendinis Lietuvos parti-
zanas Juozas Lukša-Daumantas 1947 metais rašė laiš-
ką popiežiui Pijui XII, kuriame aprašė partizanų kan-
čias, tai jame rėmėsi bū tent Vydūno mintimis. Šį fak-
tą poetui patvirtino J. Lukšos-Dauman to brolis An-
tanas Lukša.   

Minėjimo dalyviai dar neskubėjo skirstytis –
skambėjo kanklių muzika, buvo dėkojama renginio
organizatoriams, kurie paruošė labai nuošir dų, šil-
tą ir „nevaldišką” renginį. Ki taip ir negalėjo būti, nes
būtent tokiam renginiui įkvepia pati Vydūno as-
menybė.

150-asis jo jubiliejus kovo 22-ąją paminėtas ir Til-
žėje. Čia Tilžės turizmo ir informacijos centre po svei-
kini mo žodžio ir svečių pristatymo pra nešimą skai-
tė Marijampolės K. Done laičio draugijos pirminin-
kė Vida Mic kuvienė, buvo įteikiami Vydūno atmi-
nimo medaliai, koncertavo Klai pėdos etnokultūros
centro vaikų folkloro ansamblis „Kuršiukai”, buvo
atidaryta Alės ir Virgilijaus Jankaus kų fotografijos
paroda „Vydūnas – praeitis, dabartis ir perspekty-
va”.  Jubiliejiniai Vydūno renginiai ir toliau tęsis vi-
soje Lietuvoje. 

Renginyje dalyvavo Vydūno giminaitė Brita Storost iš Vo-
kietijos. A. Vaškevičiaus nuotraukos 

Atidengiamas Vydūno biustas Kaune.
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Atkelta iš 1 psl.

Kaip „Draugui” pasakojo Klaipėdos jūrų mu-
ziejaus Laivybos istorijos skyriaus muziejininkas-
istorikas Romualdas Adomavičius, sigijus geriau pa-
krančių apsaugai pritaikytų laivų, 1933 m. pradžio-
je „Prezidentas Smetona” perduotas Krašto apsau-
gos ministerijai. Vadovaujant Lietuvos kariuomenės
kapitonui Antanui Kaškeliui (gimęs 1879 m. kovo
31 d. – miręs ir palaidotas 1944 m. birželio 12 d. Ši-
velbeine, dab.  Švidvinas,  Lenkija) laivas pradėtas
ruošti karo tarnybai. 1935 m. rugpjūčio 1 d. kariuo-
menės vado S. Raštikio įsakymu įkurtas Lietuvos ka-
rinis laivynas, kaip atskira ginkluotės rūšis. Nuo
tada „Prezidentas Smetona” atliko mokomojo karo
laivo funkcijas, jame praktiką atliko būsimi uosto,
pasienio ir prekybinio laivyno jūreiviai bei jūrų pus-
karininkiai.    

Didžiosios vėliavos buvo dvi

1927 m. birželio 15 d. būsimo karinio laivyno vė-
liavos projektą, pasiūlytą Lietuvos jūrininkų są-
jungos, patvirtino Lietuvos Respublikos vyriausybė.
Vėliavos pagrindas – tautinė trispalvė, viduryje – gel-
toname ir žaliame lauke – raudoname skyde aukso
spalvos vyčio kryžius. 1935 m. spalio 26 d. bandomasis
išplaukimas į jūrą tapo istoriniu, nes ant „Prezidento
Smetonos” stiebo pirmą kartą buvo iškelta Lietuvos
karinio laivyno vėliava ir laivas pirmą kartą su ka-
rine įgula išplaukė į jūrą. Pagal užsakymą Kara-
liaučiuje buvo pagamintos 33 laivo vėliavos: dvi di-
džiosios (2 x 3 m), šešios mažosios (1,3 x 2 m), devy-
nios laivo valčių – keturios didesnės (1 x 1,5 m) ir pen-
kios mažesnės (0,6 x 0,9 m), aštuoni giuisai (0,6 x 0,9
m) ir aštuoni vimpelai (0,2 x 3,5 m).   

Antrosios didžiosios vėliavos likimas nėra ži-
nomas. Tačiau tyrėjai linkę manyti, kad ji dėl nuo-
latinio naudojimo susidėvėjo. 

1936 m. rugpjūčio 11 d. laivą Klaipėdos uoste ap-
lankė ir kartu su kitais aukštais valstybės pareigū-
nais į jūrą buvo išplaukęs vyriausiasis ginkluotųjų
pajėgų vadas ir laivo šefas prezidentas Antanas
Smetona. 

Jūrų leitenantas Povilas Julius La-
banauskas (1908 m. gruodžio 12 d. Ne-
makščiuose, Raseinių valsčius –
1999  m.  gegužės 28  d. Port Saint Lu-
cie, Floridos valstija – Lietuvos jūrų ka-
rininkas, kapitonas leitenantas, žur-
nalistas, JAV lietuvių visuomenės vei-
kėjas, vadovavęs laivui, kai prasidėjo so-
vietų okupacija) aprašė įgulos svečių su-
tikimą ir įspūdžius plaukiant pagal jū-
rinį etiketą: „Artinantis į uosto vartus,
giedrame danguje leidosi jūron didelis
raudonas saulės skritulys. Trimitas
sugaudė maldai ir vėliavos nuleidimui.
– Maldai kepures nusiimk! – sukoman-
davo laivo budėtojas. Viešpatavo ir sve-
čių tarpe tyla, girdėjosi tik laivo sraig-
tų verpetais sukamo vandens šniokšti-
mas. Iškilmingu balsu laivo artilerijos
karininkas skaitė jūrininko maldą.
Svečiams ir įgulai giedant himną ir pa-
skutiniams saulės spinduliams skęs-

tant mūsų laisvojoje jūroje, nuo laivo stiebo pama-
žu slenka žemyn karinė laivo vėliava” (Karo tech-
nikos dalių dvidešimtmetis, 1919–1939 m. Kaunas,
1939).

1939 m. kovo 22 d. Klaipėdos kraštą ir uostą per-
ėmė nacistinė Vokietija. Kovo 23 d. vidurdienį karo
laivas „Prezidentas Smetona”, pakrančių apsaugos
laivai ir uoste stovėję Lietuvos prekybinio laivyno
garlaiviai išplaukė iš Klaipėdos prieš pat Vokietijos
laivynui įplaukiant į uostą su A. Hitleriu priešaky-
je. 

Paskutinis laivą palieka kapitonas ir vėliava

Tik 1939 m. rugsėjį, pagilinus farvaterį, „Prezi-
dentas Smetona” įplaukė į Šventosios uostą, kuria-
me sutiko 1940 m. birželį SSRS pradėtą nepriklau-
somos Lietuvos Respublikos okupaciją. Tuo metu lai-
vui vadovavo komandoras leitenantas Povilas Julius
Labanauskas. Jis profesiją įgijo užsienyje – Italijos
ir Prancūzijos aukštosiose karinio laivyno mokyk-
lose. 1940 m. birželį-liepą karo laivo „Pirmūnas” –

Išsaugota pirmojo Lietuvos Respublikos karo laivo
„Prezidentas Smetona” vėliava grįžo į Klaipėdą

Vėliavos perdavimas ambasadoje Washingtone (kairėje – Henry  Gaidis, dešinėje – gy-
nybos atašė JAV ir Kanadai pavaduotojas plk. ltn. Gražvydas Liubinas). 

Karo laivo vėliavą iš JAV sutikta Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje.       
URM nuotraukos

taip buvo sovietų pervadintas karo laivas „Prezi-
dentas Smetona” – karininkai P. J. Labanauskas, ka-
pitonas leitenantas Vytautas Kuizinas ir jaunesny-
sis leitenantas Ričardas Bernardas Nakas (gim.
1916 m. Mintaujoje – miręs 1963 m. Akmenėje – at-
eitininkas, Lietuvos jūrų karininkas, antinacinės ir
antisovietinės rezistencijos dalyvis, politinis kalinys)
ruošėsi pabėgimui. 

Vėliavos kelionė į JAV

1940 m. liepos 20 d., pasinaudoję kylančia jūro-
je audra, jachta „Nijolė” jie išburiavo į Klaipėdą. Su
savimi pasiėmė nepriklausomos Lietuvos valstybės
simbolį – karinio jūrų laivyno vėliavą. Jiems pavy-
ko pasiekti Vokietiją. P. J. Labanauskas buvo pa siųs-
tas į Vokietijos Gleisgarbeno (dab. Jagocany kaimas
Lenkijoje) politinių pabėgėlių kalėjimą/stovyklą. Po
kurio laiko jam pavyko ištrūkti į Berlyną, kur pri-
verstiniams darbams pateko į spaustuvę. Turėdamas
aiškų tikslą  – pasiekti JAV, jis kreipėsi į konsulatą
dėl vizos. Negavęs teigiamo atsakymo (lietuvių
emigracijos kvota buvo išnaudota) P. J. Labanauskas,
tarpininkaujant buvusiam Lietuvos pasiuntiniui Vo-
kietijoje Kaziui Škirpai, išsirūpino Brazilijos vizą.
Braziliją iš Lisabonos jis pasiekė keleiviniu laivu. Po
kurio laiko gavo JAV vizą ir įsidarbino į New Yorką
plaukiančiame Norvegijos banginių medžiotojų lai-
ve. Pakeliui, Trinidado saloje, jam teko persėsti į kitą
JAV keleivinį laivą – „SS Argentina”, kuriuo 1941 m.
birželio 2 d. jis pasiekė likusio gyvenimo prieglobs-
čio šalį JAV. 

Vėliavą užtiko kolekcininkas

California Institute of  Technology 1944 m. įgi-
jęs elektros inžinieriaus specialybę P. J. Labanaus-
kas kelis metus dirbo „General Electric” bendrovė-
je, 1947–1950 m. dėstė universitete Milwaukee.
1951–1984 m. dirbo radijo stoties „Amerikos balsas”
programos lietuvių kalba prodiuseriu ir vedėju. Mirė
1999 m. gegužės 28 d. Floridoje.  Prieš mirtį Lietuvos
vyriausybė P. J. Labanauską apdovanojo Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro

kryžiumi.
Praėjus penkiasdešimčiai metų, Lietuvos

karinio jūrų laivyno vėliava atsidūrė 1940 m. lie-
tuvių emigrantų šeimoje, Baltimorėje gimusio
Lietuvos istorinės ginkluotės ir kariuomenės
atributų kolekcininko Henry Gaidis rankose.
Jam teko bendrauti su Lietuvos karinio laivy-
no pionieriumi P. J. Labanausku, kuris akty-
viam JAV lietuvių bendruomenės nariui per-
davė savo asmeninius daiktus (pvz., karinę uni-
formą), atsigabentus karo metu iš Lietuvos.
Apie 1990 m. H. Gaidis vėliavą įsigijo ginkluo-
tės aukcione Marylando valstijoje, kurioje ilgą
laiką gyveno buvęs laivyno komandoras leite-
nantas. Kolekcininkas neabejoja, kad tai 1935
m. karo laive „Prezidentas Smetona” pirmą kar-
tą iškelta vėliava. Paties P. J. Labanausko jis ne-
drįso paklausti apie šios vėliavos likimą, ma-
nydamas, kad buvęs jūrų karininkas buvo pri-
verstas su ja atsisveikinti dėl finansinių sun-
kumų emigracijoje. 

Nukelta į 11 psl.

Laivo kapitonas P. J. Labanauskas. 
R. Adomavičiaus archyvo nuotr.

Vėliava perduota Klaipėdos jūrų muziejui.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuva išsiunčia tris Rusijos diplomatus
Vilnius (BNS) – Rusijos ambasa-

dorius Aleksandras Udalcovas kovo 26
dieną buvo iškviestas į Lietuvos už-
sienio reikalų ministeriją.

Šis žingsnis žengtas daliai Euro-
pos Sąjungos (ES) šalių rengiantis
paskelbti apie po diplomatine prie-
danga veikiančių Rusijos žvalgų iš -
siun timą.

Rusijos ambasadoriui A. Udalco-
vui įteikta nota, kurioje pareikšta,
kad iš Lietuvos turi būti išsiunčiami
trys Rusijos diplomatai. Taip pat kal-
bama ir apie papildomas sankcijas

Maskvai. Užsienio reikalų ministeri-
ja taip pat siūlo vidaus reikalų mi-
nistrui įtraukti 21 asmenį į sąrašą as-
menų, kuriems draudžiama atvykti į
Lietuvą. 

Lietuva išsiunčia Rusijos diplo-
matus reaguojant į buvusio rusų dvi-
gubo agento apnuodijimą Anglijoje.

Valstybės saugumo departamento
teigimu, šiuo metu su Rusijos žvalgy-
bos tarnybomis susiję asmenys suda-
ro trečdalį Rusijos diplomatinio per-
sonalo Lietuvoje.

R. Juknevičienei – aukštos pareigos NATO 
Vilnius (BNS) – Seimo narė kon-

servatorė Rasa Juknevičienė išrinkta
NATO Parlamentinės Asamblėjos pre-
zidente. Parlamentarės kandidatūrą
patvirtino Vilniuje posėdžiaujantis
asamblėjos Nuolatinis komitetas.

R. Juknevičienė nuo 2016 metų
iki šiol  užėmė  Asamblėjos viceprezi-
dentės pareigas, bet šioje organizaci-
joje ji dirba nuo 1999 metų.

Ji naujose pareigose pakeis Itali-
jos politiką Paolo Ali, kuris kovą vy-
kusiuose rinkimuose nebuvo išrinktas
į savo šalies parlamentą.

Asamblėja yra viena parlamenti-
nių struktūrų, kurios labai realistiškai

ir labai išsamiai nagrinėja saugumo
klausimus.

R. Juknevičienė teigė, kad būdama
prezidente domėsis ir kitų Aljanso ša-
lių saugumo problemomis.

„Mums reikalingas vadinamasis
360 laipsnių radaras ir turime stebėti
situaciją visur. Solidarumas yra pa-
grindinis NATO principas”, – kalbėjo
politikė.

NATO Parlamentinė Asamblėja
vienija visų Aljanso šalių parlamen-
tus. Ši organizacija neturi daug galių
ir yra labiau suprantama kaip prie-
monė užtikrinti ryšį tarp NATO ir jos
šalių narių parlamentų.

Seimo nariai neskuba nusibausti 
Vilnius (LRT.lt) – Seime randasi

iniciatyvų už posėdžių nelankymą
parlamentarams išvis nemokėti atly-
ginimo. 

Šiuo metu, jei Seimo narys per
mėnesį praleidžia daugiau nei pusę
plenarinių posėdžių, jam nurėžiama
trečdalis atlyginimo. Dažniausiai per
posėdžius iš 141 nario būna mažiau nei
100, o popietiniame posėdyje ir perpus
mažiau.

Premjeras Saulius Skvernelis
sako, kad visus 141 parlamentarą yra
matęs tik per pirmąjį posėdį, daugiau
visų Seimo narių salėje neteko regėti.

Seimo narių lankomumo klausi-

mas sprendžiamas nebe pirmą Seimo
kadenciją ir  buvo siūlyta įvairių  nuo-
baudų, tačiau sau nusirėžti atlyginimo
parlamentarai neskuba. Ypač šis klau-
simas paaštrėja, kai vos pusė parla-
mentarų ateina balsuoti dėl svarbių
sprendimų, pavyzdžiui, kaip praėjusią
savaitę jau po pateikimo atmesta ini-
ciatyva per apkaltą balsuoti atvirai.

Dabar seimūnų negąsdina ir treč-
dalis nurėžto atlyginimo, jei per mė-
nesį be pateisinamos priežasties pra-
leido daugiau kaip pusę posėdžių. Kai
kurios frakcijos ėmėsi pačios kovoti su
tokiais prasižengėliais.

Europarlamentarų gėdos sąraše – A. Saudargas
Vilnius (Alfa.lt) – Kiekvienais me-

tais portalas POLITICO sudaro „svar-
biausių” Europos Palamento (EP) na-
rių sąrašą. Šias metais sąrašą nu-
spręsta apversti aukštyn kojomis. PO-
LITICO apžvalgininkas Ryan Heath
atrinko grupę parlamentarų, kurie ge-
riausiai žinomi dėl pasididžiavimo ne-
keliančių priežasčių. Į R. Heath akira-
tį pateko ir Lietuvos atstovas Euro-
parlamente Algirdas Saudargas.

Taigi, ką „išrinktieji” parlamen-
tarai turi bendro? Abejotinas elgesys
yra vienas populiariausių bruožų. 

Kol kai kurie europarlamentarai
siekia karjeros, kiti bando tai daryti iš
namų. Kada paskutinį kartą Strasbūre
matėte būsimąjį Italijos premjerą? Pa-
sitaikė ir politikų, kurie yra populiarūs
visame pasaulyje (Jean-Marie Le Pen ar
Jose Bove), tačiau jų darbas šioje ES
institucijoje yra visiškai bereikšmis.

Kiti, tokie kaip Britanijos atstovas
Nigel Farage, kalbėdami parlamento
salėje sukelia audras spaudoje, tačiau
jų darbas teisėkūroje yra praktiškai
niekinis.

Lietuvis europarlamentaras A.
Saudargas buvo „įvertintas” už ypač
mažą aktyvumą ir rekordiškai didelį
padėjėjų skaičių. 69-erių politikui gel-

bėja net 17 darbuotojų ir dar dvi išo-
rinės įmonės.

„Galima sakyti, kad jis turi di-
džiausią padėjėjų būrį iš visų euro-
parlamentarų. Kai kurie lietuviai par-
lamente ‘apsieina’ su trimis asisten-
tais”, – rašė R. Heath.

POLITICO vardijama, kad A. Sau-
dargas pristatė vos dvi parlamenti-
nes ataskaitas ir dvi nuomones nuo jo
perrinkimo 2014 m. Nuo 2011-ųjų A.
Saudargas pagrindinėje EP posėdžių
salėje neuždavė nė vieno klausimo.

Delegatas iš Lietuvos yra Indust-
rijos, tyrimų ir energetikos komiteto
narys, jis priklauso Europos žmonių
partijai (EPP).

JAV – protestai už griežtesnę ginklų kontrolę
Washingtonas (ELTA) –

Daugiau nei milijonas ameri-
kiečių kovo 24 dieną visoje ša-
lyje užplūdo miestų gatves, kur
vyko protestai dėl griežtesnės
ginklų kontrolės. Protestus ir
žygius inicijavo paaugliai iš
Floridos vidurinės mokyklos,
kur praėjusį mėnesį buvo nu-
šauti 17-a žmonių. 

Didelės minios susirinko
New Yorke, Atlantoje, Bostone,
Čikagoje, Dallas, Denveryje, Los
Angeles, Miami, Seattle ir ki-
tuose miestuose. Didžiausias pro-
testas vyko Washingtone, kur,
anot organizatorių, dalyvavo
daugiau nei 800 tūkst. žmonių. Tai buvo
gausiausia griežtesnės ginklų kontrolės
reikalaujanti demonstracija Jungtinė-
se Valstijose nuo 2000 m. kovo mėnesio,
kai įvyko „Milijono mamų žygis”. 

Protestuotojų plakatuose buvo
smerkiami politikai, kurie priešinasi
įstatymų griežtinimui, ir JAV nacio-
nalinė šaunamųjų ginklų asociacija
(NRA), galinga ginklų lobistų organi-
zacija. 

JAV pornožvaigždė – apie nuotykį su D. Trump
Washingtonas (BNS) – JAV por-

nofilmų aktorė Stormy Daniels teigia
sulaukusi grasinimų, kad tylėtų apie
savo meilės nuotykį su prezidentu Do-
nald Trump.

Apie šį nuotykį ir vėlesnius gra-
sinimus moteris papasakojo daug dė-
mesio sulaukusiame interviu televi-
zijai.

Per CBS laidą „60 Minutes” S. Da-
niels žurnalistui Anderson Cooper
sakė, kad 2006 metais kartą turėjo ne-
saugių lytinių santykių su D. Trump,
o kai 2011-aisiais sutiko papasakoti šią
istoriją, vienoje Las Vegaso automo-
bilių aikštelėje iš kažkokio vyro su-
laukė grasinimų.

S. Daniels siekia būti atleista nuo

tylėjimo susitarimo, kurį ji pasira-
šė prieš 2016 metų prezidento rinkimus
ir už kurį gavo 130 tūkst. dolerių. 

A. Cooper paklausus, ar ji turėjo
lytinių santykių su D. Trump, S. Da-
niels atsakė: „Taip.”

D. Trump jai nebuvęs patrauk-
lus, ji nenorėjusi sekso su juo. Tačiau
ji sakė: „Nepasakiau „Ne”. Nesu
auka.”

Moteris teigė vėliau palaikiusi
ryšį su D. Trump.

„Galvojau apie tai kaip apie vers-
lo sandorį”, – sakė ji ir tvirtino, kad ne-
kilnojamojo turto magnatas jai paža-
dėjęs pabandyti įtraukti ją į jo tuo
metu vestą realybės televizijos
šou „Mokinys” (The Apprentice).

B. Obama apie Šiaurės Korėjos grėsmę
Tokijas (ELTA) – Lankydamasis

Japonijoje, buvęs JAV prezidentas Ba-
rack Obama pareiškė, kad Šiaurės Ko-
rėja kelia realią grėsmę ir dėl to visoms
šalims privalu bendradarbiauti tarp-
tautiniu lygmeniu. 

Savo kalboje Tokijuje B. Obama
sakė, kad Šiaurės Korėja  susikūrė
ginklų programą ir pristatymo siste-
mą, keliančią pavojų ne tik šiam re-
gionui, bet visam pasauliui.

Šiaurės Korėja surengs derybas su Seulu
Seulas/Pchenjanas (ELTA) –

Šiaurės Korėja priėmė savo pietinės kai-
mynės pasiūlymą kitą savaitę sureng-
ti aukšto lygmens derybas, kurios padės
pasirengti kitą mėnesį numatytam dvi-
šaliam aukščiausio lygmens susitiki-
mui. Pietų Korėja informavo Pchenja-
ną norinti kitą savaitę surengti derybas.
Jos turėtų vykti Korėjų pasienyje.

„Kovo 29 dienos derybose vyriau-
sybė visapusiškai pasirengs Korėjų
viršūnių susitikimui”, – priduriama

pranešime.
Sausio 9 dieną Ri Son-gwon buvo

susitikęs su Pietų Korėjos Susivieni-
jimo ministru Cho Myoung-gyon. Tai
buvo pirmosios oficialios dvišalės de-
rybos per ilgiau nei dvejus metus. Po
šio susitikimo Pchenjanas sutiko da-
lyvauti žiemos olimpinėse žaidynėse.

Pietų Korėjos prezidento Moon
Jae-in ir Šiaurės Korėjos vadovo Kim
Jong-un susitikimas, planuojama,
įvyks balandžio pabaigoje. 

Vokietijoje sulaikytas C. Puigdemont
Berlynas (ELTA) – Kovo 25 dieną

Vokietijoje sulaikytas buvęs Katalo-
nijos separatistų lyderis Carles Puig-
demont. Ispanijoje pabėgusiam kata-
lonų lyderiui gresia kalėjimo bausmė
už antivyriausybinę veiklą. 

C. Puigdemont Vokietijos sieną
su savo automobiliu kirto iš Danijos
pusės ir buvo sulaikytas pakeliui į
Belgiją. 

C. Puigdemont prieš tai  lankėsi
Suomijoje, kur dalyvavo susitikimuo-
se su parlamento nariais ir pasakė kal-
bą Helsinkio universitete. 

Politikas praėjusių metų rudenį,
po neteisėtai surengto referendumo dėl
Katalonijos nepriklausomybės nuo Is-
panijos, savo noru išvyko gyventi į Bel-

giją. 
Ispanijos Aukščiausiasis Teismas

nurodė teisti 25 Katalonijos lyderius
dėl kaltinimų maišto kurstymu, lėšų
pasisavinimu ar nepaklusimu valsty-
bės valdžiai.

Įvairaus masto demonstracijos
vyko ir kitose Katalonijos dalyse.

Ispanijos Aukščiausiasis Teismas
įsakė sulaikyti penkis Katalonijos ly-
derius, susijusius su spalį surengtu už-
draustu referendumu dėl regiono ne-
priklausomybės. Jiems skirtas kar-
domasis kalinimas be galimybės būti
paleistiems už užstatą.

Ispanijoje už maišto kurstymą ir
antivyriausybinę veiklą baudžiama
laisvės atėmimu iki 30 metų. 

Tūkstančiai žmonių protestavo dėl griežtesnės
ginklų kontroles. Yahoo News nuotr.

A. Saudargas garsėja rekordiniu padėjėjų
skaičiumi. Politico Europe nuotr. 
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JAV politikai laiškais 
dėkojo lietuviui leidėjui

Būtinybė atkurti Lietuvos vals-
tybingumą tiesiog pleveno ore. Ame-
rikoje gyvenantys lietuvių patriotai
darė viską, kad šią būtinybę suprastų
ir Amerikos politikai. Vienas iš paro-
dos ,,For Freedom“ eksponatų – anglų
kalba parašyta Lietuvos istorija ,,The
History of  the Lithuanian Nation and
Its Present National Aspirations”. Ši
Antano Jusaičio knyga pradžioje buvo
parašyta lietuviškai ir spausdinama
savaitiniame žurnale ,,Žvaigždė”. 

1917 metais aktyvus visuomenės
veikėjas kunigas Antanas Milukas
knygą išvertė ir išleido anglų kalba. Jis
taip pat pasirūpino, kad su šiuo leidi-
niu susipažintų kuo daugiau Amerikos
politiką formuojančių asmenų. Knyga
buvo įteikta į Taikos konferenciją Pa-
ryžiuje vykusiam JAV prezidentui W.
Wilson ir jį lydėjusiems diplomatams.  

Istoriniai šaltiniai teigia, kad ang-
lų kalba išleista Lietuvos istorija buvo
tokia populiari, kad prireikė skubaus
antrojo jos leidimo. Šis pasirodė pra-
ėjus trims mėnesiams po pirmojo. Ir šį-
kart papildytas skyriumi apie Lietu-
vos-Lenkijos ,,klausimą”, taip pat pa-
ties W. Wilson padėkos laiško faksi-
mile. Tituliniuose antrojo leidimo pus-
lapiuose yra išspausdintos keliolikos
aukšto rango JAV politikų, kitų šalių
diplomatų padėkos, kurias jie atsiun-
tė A. Milukui. Net ir mandagi, forma-
li padėka reiškė, kad Lietuvos vardas
ir noras buvo išgirsti. Tačiau kai ku-
rie iš šių knygą gavusių politikų iš-
reiškė ne tik savo padėką, bet ir pri-
tarimą, pažadą paremti mūsų šalies
kovą.  

Parodoje eksponuojamas antra-
sis šios knygos leidimas. Lankytojai
gali patys paskaityti supervalstybės
vadovo W. Wilson padėkos laišką, ku-
riuo jis parodė dėmesį mažytės Lietu-
vos atstovui. 

Ką JAV prezidentai
sakė apie Lietuvą?

Parodos dizaineris Bob Riggs pui-
kiai suplanavo parodinę erdvę. Ją ap-
rėmina stendai, kuriuose įrašyti pa-
matiniai Amerikos konstitucijos žo-
džiai: ,,Laisvė”, ,,Nepriklausomybė”,
,,Apsisprendimo teisė”, ,,Teisingu-
mas” ir kiti. Būtent tuos amerikie-
čiams šventus žodžius naudojo lietu-
viai visuomenininkai ir lobistai, laiš-
kais, memorandumais ir peticijomis
kreipdamiesi į JAV aukšto rango pa-
reigūnus, politikus, visuomenės vei-
kėjus dėl Lietuvos nepriklausomybės
pripažinimo. 

Parodoje surinkta įvairių JAV
valdžiusių prezidentų kalbų citatų,
kuriose minima Lietuva ir jos laisvė,
nepriklausomybė. Įdomus parodos
eksponatas – prezidento Harry S. Tru-
man mintys apie politinę situaciją
pasaulyje, kurias jis 1952 metais užsi-
rašė savo knygelėje. Šiuose užrašuose
ne kartą išsakyta minčių apie Sovietų
Sąjungos, kaip valstybės, klastingumą,
minimos jos užgrobtos šalys. Tarp jų
– ir Lietuva, kurios laisvės siekę pi-
liečiai buvo nužudyti arba kalinami la-
geriuose. H. S. Truman užrašuose yra

aiškus siekis – užgrobtosos šalys, tarp
jų ir Lietuva, turi atgauti laisvę. Kitų
JAV prezidentų, pavyzdžiui Ronald
Reagan, George Bush, William J. Clin-
ton, Barack Obama ir kitų mintys
buvo išsakytos viešų jų pasisakymų
įvairiomis progomis metu. 

Viena iš svarbiausių progų, kai
Amerikoje gyvenantys lietuviai šios
šalies prezidentui ir kitiems politi-
kams laiškais primindavo priespau-
doje kenčiančią ir laisvės siekiančią
savo tėvynę Lietuvą, būdavo Vasario
16-oji. 

S. Balzekas Jr.: susivieniję 
lietuviai yra jėga

Į parodos ,,For Freedom” atida-
rymą susirinko keli šimtai žmonių,
taip pat ir specialiai šiai progai pa-
kviesti Richard Durbin, JAV senato-
rius ir ilgametis Lietuvos draugas bei
rėmėjas, Michael J. Madigan, Ilinojaus
Atstovų rūmų pirmininkas (Speaker,
Illinois House of  Representatives),
Lietuvos Respublikos generalinis kon-
sulas Čikagoje Mantvydas Bekešius su
žmona Egle. Renginį vedė Robert Bal-
zekas. Muziejaus prezidentas Stanley
Balzekas Jr. tvirtino, kad ši paroda yra
pavyzdys, kaip lietuviai, siekdami
bendro tikslo – Lietuvos gerovės –
moka susivienyti ir kiek daug gali
pasiekti. Ji tarsi raginimas dabarti-
niams patriotams nepamiršti šimt-
mečio senumo pamokų ir įvairių kar-
tų lietuviams, visoms partijoms bei or-
ganizacijoms dirbti kartu vardan tos
Lietuvos.  

,,Mes turime nepamiršti tų pir-
mųjų emigrantų, kurie atvyko į sve-
timą šalį ir joje susibūrė į galingą, di-
delių darbų nuveikusią lietuvių dias-
porą, savo pradėtus darbus perdavusią
antrosios bangos emigrantams, atvy-
kusiems į Ameriką po Antrojo pasau-
linio karo. Šią parodą turi pamatyti ir
po Lietuvos nepriklausomybės atsta-
tymo į Ameriką gyventi atvykę tau-
tiečiai bei jų čia gimę vaikai. Nes labai
svarbu savo akimis pamatyti mūsų
muziejaus fonduose saugomą gyvą,
autentišką istoriją. Taip vaikams bus
lengviau suprasti, kokie stiprūs savo
dvasia mes, lietuviai esame ir kaip
branginame savo laisvę”, – sakė S.
Balzekas Jr., kviesdamas visus aplan-
kyti parodą ,,For Freedom”. 

Muziejuje dirbančios parodos ku-
ratorės asistentės Rita Janz ir Karilė
Vaitkutė paminėjo, kad jau ne vienas
parodos lankytojas, apžiūrėjęs naują-
ją ekspoziciją, pasiūlė patys padova-
noti muziejui vertingų JAV lietuvių
kovą už tėvynės laisvę liudijančių is-
torinių dokumentų ir nuotraukų, ku-
rių turi išsaugoję savo šeimos archy-
vuose. 

Balzeko lietuvių kultūros muzie-
juje yra kaupiami, aprašomi ir sau-
gomi archyviniai dokumentai, nuo-
traukos, šeimų istorijos ir kiti ekspo-
natai, kurie panaudojami rengiant
parodas, rašant mokslinius darbus.
Norintys padovanoti muziejui, gali
atvykti adresu 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629, arba skambinti te-
lefonu 773-582-6500, taip pat rašyti el.
paštu: info@ balzekasmuseum.org

Paroda ,,For Freedom” 
Atkelta iš 3 psl.

A † A 
PROF. DR. JONUI 

ANTANUI RAČKAUSKUI, 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro įkūrėjui bei il-
gamečiam pirmininkui mirus, nuoširdžiai užjaučiame šei-
mą ir artimuosius, liūdime kartu, netekę gero žmogaus,
puikaus organizatoriaus, nuoširdaus lietuvio. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro taryba ir valdyba

Mūsų brangiam draugui ir bendradarbiui

A † A
PROF. DR. JONUI RAČKAUSKUI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame šei-
mą bei gimines ir kartu liūdime.

Gailė ir dr. Robertas Vitai

Atkelta iš 9 psl.

Sugrįžo prie tos pačios jūros

Atkurtos Lietuvos valstybės šimt-
mečio metais unikali vėliava grįžo į
savo gimtąjį uostą – Klaipėdą. Dėka
JAV lietuvio kolekcininko Henry Gai-
dis, kuris šimtmečio proga vėliavą
paskolino, geranoriškumo ir Lietu-
vos ambasados Washingtone karo at-
ašė pulkininko Alvydo Šiupario, or-
ganizavusio vėliavos siuntimą diplo-
matiniu paštu, bendradarbiavimo Lie-
tuvos valstybingumui reikšmingas
simbolis bus eksponuojamas Lietu-
vos jūrų muziejuje. Nuo rudens tiki-
masi vėliavos eksponavimu pasirū-
pinti Vilniuje ir Kaune. 

Kaip pasakoja Romualdas Ado-
mavičius, jis maždaug prieš šešerius
metus sužinojo apie šios vėliavos liki-
mą ir susisiekė su kolekcininku H. Gai-
dis. Dabar H. Gaidis ją yra neatlygin-
tinai paskolinęs Klaipėdos jūrų mu-
ziejui. Pagal sutartį Lietuvoje vėliava
bus iki kitų metų pavasario. Kol kas
sunku pasakyti, anot R. Adomavi-
čiaus, ar šis terminas bus pratęstas.
Norima ją parodyti ir kituose Lietuvos
miestuose. Vėliavos atgabenimu dip-
lomatiniu paštu, dokumentų tvarkymu
labai daug pagelbėjo Lietuvos Res-
publikos ambasada JAV, ypač gynybos
atašė JAV ir Kanadai pavaduotojas
plk. ltn. Gražvydas Liubinas. Vėliavos
iškilmingas pristatymas vyko Lietuvos
užsienio reikalų ministerijoje. 

Keliaus po Lietuvą

Po trumpo parodymo Klaipėdos
jūrų muziejuje vėliava vėl atgabenta į
Vilnių –  nedideliam restauravimui,
kuris neturėtų užtrukti ilgai, o nuo ge-
gužės 18 d. ją vėl bus galima pamatyti
Klaipėdos jūrų muziejaus ekspozici-
joje, nes prasidėjus vasaros sezonui
jame smarkiai padaugėja lankytojų.
Norima, kad ją pamatytų kaip galima

daugiau žmonių. Muziejus jau dabar
tam ruošiasi – bus įrengtas tinkamas
apšvietimas, šios vėliavos istorijos ap-
rašas ir dokumentų paroda. Klaipėdos
muziejuje karo laivo „Prezidentas
Smetona” vėliava bus eksponuojama
iki rudens, o vėliau perkelta į Vilnių,
prie Prezidentūros esantį Valstybės pa-
žinimo centrą, po to – į Istorinę Lie-
tuvos Respublikos prezidentūrą Kau-
ne, kur dirbo ir pats prezidentas An-
tanas Smetona. 

Kaip sako Romualdas Adomavi-
čius, šios vėliavos savininkas Henry
Gaidis labai džiaugiasi, kad ši bran-
genybė susilaukė išskirtinio dėmesio
Lietuvoje, todėl gali būti, kad ji čia liks
visam laikui. Kaip sako jos atgabeni-
mo Lietuvon iniciatorius R. Adoma-
vičius: „Pagyvensim – pamatysim…”
Beje, tikimasi vasarą šalyje sulaukti ir
paties kolekcininko H. Gaidis. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

Vėliava grįžo į Klaipėdą

Istorikas Romualdas Adomavičius.

http://draugokalendorius.org
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PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kovo 28 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lie-
tuvių centre Lemonte, kur matysite istorinę
dramą „Vienui vieni” – lietuvių partizanų ko-
vos, meilės ir mirties istoriją.  

�  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.

Labdaros koncertas

,,Paklausyk 
širdies 

plakimo”
Š. m. balandžio 15 d., 

sekmadienį, 12:30 val. p.p. 
Pasaulio lietuvių centre 

Lemonte
(14911 127th Street, IL 60439),

didžiojoje salėje vyks
koncertas, į kurį visus kviečia
Lietuvos vaikų globos būrelis

,,Saulutė”

Tel. informacijai: 630-257-8787. 
Bus kuklios vaišės. Kaina – 20 dol.

h h h

Š. m. balandžio 22 d.,
sekmadienį, 1 val. p. p. 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje
(Marquette Park).

Tel. informacijai: 773-860-7547.
Kaina – 20 dol.

Dalyvauja:

lorEtA JAnulEvičiūtė
dainų autorė ir atlikėja

Dainininkė pristatys autorinę 
dainų knygą 

,,Paklausyk širdies plakimo”

Svečias iš Lietuvos  profesorius 
SAuliuS ŠiAučiuliS

pianistas, džiazo virtuozas,
kompozitorius

AlgirdAS MotuzAS
kompozitorius ir dainininkas

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). 

LR generalinis konsulatas ir Gene Siskel kino centras kviečia į Čikagos prem-
jerą – Eglės Vertelytės filmą „Stebuklas”, kuriame vieną pagrindinių vaidmenų
atlieka Vyto Ruginis.

Ši tragikomedija pasakoja apie ką tik iš Sovietinės okupacijos išsivada-
vusią, ekonominėje krizėje skendinčią 1992 m. Lietuvą ir dviejų sistemų –
komunizmo bei kapitalizmo – sandūroje bandantį išgyventi žmogų. Fil-

mo herojė Irena (Eglė Mikalionytė) – stipri moteris, bandanti nuo bankroto
išsaugoti Biednių kaimo kiaulių fermą ir jos darbininkus. Toku sunkiu lai-
kotarpiu jai padėti gali tik stebuklas.  Tuo metu į kaimą iš tiesų atvyksta ste-
buklas – žavingas amerikietis Bernardas (Vyto Ruginis), kuris pažada padėti
Irenai ir visam Biednių kaimui.

Kviečiame nepraleisti progos pamatyti šį nuotaikingą filmą, kuriame vai-
dina Čikagoje užaugęs aktorius Vyto Ruginis. Filmas bus rodomas šeštadie-
nį, kovo 31 d., 5:15 val. p. p. ir pirmadienį, balandžio 2 d. 8 val.v. Gene Siskel kino
centre Čikagoje, adresu 164 N. State Street.

Bilietus įsigyti galima filmų centro kasoje arba internetinėje svetainė-
je adresu: www.siskelfilmcenter.org/miracle

LR gen. konsulato Čikagoje info

Europos Sąjungos kino  festiva lyje – „Stebuklas”


