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Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų. – Rabindranatas Tagorė

Nesibaigianti Lietuvos
Dukterų globa – 4 psl. 

Daugai įamžino
prezidentienės atminimą – 6 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Kaina 1.50 dol.

Relikvija – iš palėpės

Prezidentė Dalia Grybauskaitė D’Orsey muziejuje Paryžiuje
kartu su Prancūzijos prezidentu Emmanuel Macron ir pir-
mąja ponia Brigitte Macron, taip pat Estijos ir Latvijos pre-
zidentais atidarė parodą
,,Laukinė dvasia. Simboliz-
mas Baltijos šalių mene”.

Ši keturių prezidentų glo-
bojama paroda, skirta
Baltijos šalių valstybin-

gumo šimtmečių garbei, pri-
stato XIX–XX amžių sandūros
menininkų – tapytojų, grafikų,
skulptorių kūrybą. Jai ne-
abejotiną poveikį padarė

Prancūzijoje gimęs simbolizmas. Parodos atidaryme taip pat
dalyvavo Prancūzijos kultūros ministrė Francoise Nyseen, Pa-
ryžiaus miesto vadovai.

Pasak D. Grybauskaitės, Lietuva su savo tūkstantmete is-
torija ir kultūra jau daug amžių
yra Europos civilizacijos – ben-
dro identiteto dalis. Per šimt-
mečius baltiškąją tapatybę
nuolat papildydavo Europos
tradicijos. O Baltijos tautos į
europietišką kultūrą ir paveldą
irgi įnešė savito turinio ir uni-
kalių spalvų.

Nukelta į 7 psl.

M. K. Čiurlionis. 
Iš ciklo ,,Karalių pasaka”

Šiaurės Lietuvoje leidžiamo
laikraščio „Panevėžio kraš-
tas” korespondentė Vita Sa-

vickienė, atrodo, tapo ypatingo
įvykio liudininke. Neseniai lanky-
damasi Lietuvos didžiavyrių Vilei-
šių gimtinėje prie Pasvalio, ji pas
vieną kaimo senbuvę išvydo uni-
kalią senieną – prabangią, gal
šimtmečio senumo, gėlėtu go-
belenu aptrauktą kėdę. Manoma,
kad ant šios kėdės galėjo sėdėti
ir Nepriklausomybės Akto signa-
taras Jonas Vileišis bei jo broliai!
,,Draugo” skaitytojams pateikiame
sutrumpintą V. Savickienės pa-
sakojimą apie netikėtą radinį.

Norėjo šaukti ,,Eureka”

Pasvalys didžiuojasi savo lop-
šyje išsūpavęs Lietuvai daug nu-
sipelniusius garsius brolius Vi-
leišius: Joną, Petrą ir Antaną. Ta-
čiau daiktais, menančiais šimt-
mečio įvykius ir tuomečius he-
rojus, rajonas beveik negali pa-
sigirti.

Pasvalio krašto muziejus
saugo vienintelę relikviją – Vi-
leišiams priklausiusius medi-

nius ratus.
Šie ratai į muziejų atkeliavo iš

gretimame kaime gyvenančios se-
nolės Kazimieros Čirvinskienės so-
dybos.

Senolė savo namuose dargi turi
išsaugojusi garsiai giminei pri-
klausiusius du gėlių stovus, o kai
praėjusią savaitę keliaudami po iš-

tuštėjusią Vileišių gimtinę užsuko-
me ir pas šią moterį, iš nuostabos su-
šukome „Eureka!” – senolė prieš
mus pastatė iš palėpės ištrauktą
neįkainojamą vertybę – prabangią
kėdę. Jos gėlėtą gobeleną iš laimės
tiesiog norėjosi rankomis glostyti ir
glostyti.

Nukelta į 2 psl.

Lietuvos simbolistų kūriniai – 

garsiajame D’Orsey muziejuje
Parodoje – net 133 Baltijos šalių menininkų darbai: tapyba, grafika, pastelės, piešiniai ir skulptūra. R. Dačkaus nuotr.

Vileišių giminei, kaip manoma, priklausiusi kėdė šių dienų sulaukė kaimynų namų pa-
lėpėje.                                                                                                                                 A. Švelnos nuotr.



kas laukti, laukiant mąstyti, įsiklausyti, būti tyloje
su savimi. Ne taip jau ir lengva. Ne tik aštuonioli-
kamečiui, bet ir amžiname skubėjime tarp darbų ir
namų įsisukusiai jo mamai. Pirmąkart manęs ne-
trikdo  kas dešimt minučių eilę metų pasikartoda-
vęs  klausimas: „O kada jau baigsis”. Keista. Mėgi-
nu jungtis į bendruomenės giesmes – nepadeda. Dar
labiau jaučiu savo vienišumą – girdžiu tik savo bal-
są. Ir štai, tas ypatingas momentas – žiburių litur-
gija – kai visi išeina iš apytamsės bažnyčios į tikrą
naktį. Visi ratu apsupa uždegtą ugnį, smilkalų kva-
pas pasklinda po šventorių, kunigas ruošia velyki-
nę žvakę,  įžiebia ją ir visi nuo jos liepsnos uždega
savo atsineštas žvakeles. Ilgesys užplūdo širdį. Pri-
siminiau, kaip mano vaikams patikdavo šis sakra-
lus veiksmas: pilna bažnyčia liepsnelių, kurios nu-
skaistindavo romumu, paslaptingumu ir visais ki-
tais nekasdieniškais dalykais jų veidus. Ant klaup-
tų, prie klausyklos, ar ramstydami kolonas jie kurį
laiką sustingę žiūrėdavo į tą trapią liepsnelę nežinia
ką mąstydami, ko laukdami.  Tarsi tikri angelai.  Tik
ne šiandien.  

Esu viena, negana to, ir savo žvakelės neatsi-
nešiau, kiaušinių marginimas taip pat liko praėju-
siose velykose, tad nebus ką  netrukus šventinti, ir
ant pusryčių stalo padėti. Kodėl? Ogi nemačiau
prasmės vargti dėl tradicijos, kuri atrodo, vaikams
nebereikalinga. Tai nereikia ir man. Ir ko aš ap-
skritai čia atėjau? Iš pareigos, tradicijos, iš įpročio,
ar kad šiaip ar taip esu katalikė... 

Sugrįžome į bažnyčią ir niūrių minčių apnikta
kelstelėjau į suolą. Bet iš kito galo atsisėdo pusam-
žė moteris.  Staiga paklausė: „Pamiršote atsinešti žva-
kę? ” Nespėjus man ką nors atsakyti ji iš kišenės iš-
traukė dar vieną. „Kasmet pasiimu papildomą žva-
kę, kad nė vienas per Velykas neliktų be šviesos”. Už-
degė ją nuo savosios ir padavė man šypsodamasi.
Kaltai šyptelėjau ir aš. Kažką sumurmėjau dėkoda-
ma, o tada prasidėjo tradiciniai Šventojo Rašto
skaitiniai. Ar galiu pykti ant savo sūnaus, kad vie-
toj iki kaulo smegenų girdėtų istorijų, tų pačių
giesmių, ir neduokdie, ilgo pamokslo, jis pasirinko
draugus? Jaunam žmogui nėra lengva tris valandas
išbūti pačiam su savimi: kažkaip neramu, nuobodu,
nors Dievas per savo Žodį visaip kaip bando atkreipti
į save dėmesį  ir pasakyti kažką svarbaus, nori pa-

sikalbėti. Bažnyčia nušvito, „Aleliuja”  gieda visi, pri-
tariant vargonų gausmui. Tą akimirką telefonas ki-
šenėje suvibravo. Skaitau: „Su šv. Velykomis!”. Pir-
magimio SMS iš užsienio. Tai vis dėlto bažnyčioje?
Tai vis dėlto Velykos jį pasigavo...  Tai vis dėlto tie
tradicijų skiepai vaikystėje turi prasmę? Širdį už-
plūdo šiluma. ,,Ite, missa est”, – girdžiu ištariant ku-
nigą ir pasuku išėjimo link. Atsisveikindama ne-
pažįstamoji pasirausė savo rankinėje ir ištraukė...
margutį. „Su Prisikėlimu!”  Susigraudinau. Atėjau
tuščiomis, viena, o išėjau apdovanota malonėmis.
Įžengusi į namus pastebiu, jog laiptai nušluoti, sta-
las užtiestas balta staltiese. Maži Velykų tradicijos
ženklai, lyg pakopos į patį Prisikėlimą. 
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JŪRATĖ KUODYTĖ

Kodėl viliuosi, jog Jums gali būti įdomus pasakojimas
apie mano Velykas?  Pirmiausia todėl, kad  jos šiemet
buvo kitokios negu pastaruosius 20 metų. Antroji
priežastis – galbūt atpažinsite mano Velykose save.
Pagaliau, gali ir Jums taip nutikti kada nors, ir jei taip,
tada prisiminsite šį pasakojimą, o prisiminę pasaky-
site kaip kadaise, prieš tūkstančius metų  džiugiai pa-
sakė psalmininkas: „Mane Viešpats gano: man nie-
ko nestinga”.  

Tačiau viskas prasidėjo anaiptol ne džiugiai. Li-
kus pusvalandžiui iki Velyknakčio pradžios, stai-
ga suvokiau, kad į bažnyčią teks važiuoti vienai.

Viltis sulaukti ką tik pilnametystės sulaukusio sū-
naus sužlugo: į priminimą apie tradicinę šeimos
šventę SMS žinute sulaukiau tik „galbūt” . Pasi-
kalbėti kitomis išmaniomis technologijomis irgi ne-
pavyko. Kažkaip akimirką prisiminiau graudžią Di-
džiosios savaitės istoriją apie tai, kaip Jėzų  išdavė
artimiausi jam žmonės: Judas pardavė už 30 sidab-
rinių  (nežinau, už kiek ir į ką sūnus iškeitė mane
kartu su bažnyčia...), kaip jo išsigynė Petras – „ne,
ne, aš jo nepažįstu”. Gal ir šventvagiškos mintys, ta-
čiau nieko negaliu padaryti – pasijutau išduota
kartu su visomis skiepytomis šeimos ir bažnyčios
tradicijomis. Kaip taip galima??? 

Atėjusi į pilną bažnyčią, pasiruošusią pasitik-
ti Prisikėlimo, vogčiomis stebėjau susirinkusius ir
dairiausi vietos – pamaldos ilgos, apie 3 valandas, tad
norisi patogiau įsitaisyti. Suoluose šeimos su mažais
pypliais ir paaugliais, pamačiau ir kaimynę su vai-
kais, tokio pat amžiaus kaip maniškis. Susigėdusi nu-
leidau akis, atsakiusi į pasveikinimą. Kaip jai pavyko
įkalbėti? Prisiminiau santuokos pažadą krikščio-
niškai auklėti vaikus. Ech, regis netesėjau...  Baž-
nyčios gale pamačiusi tuščią suolą su palengvėjimu
atsisėdau: visus galiu matyti, o  manęs – niekas. Lai-

Mano Velykos

Jūratė Kuodytė dirba Lietuvos katalikiš-
koje žiniasklaidoje jau 25 metus. Skaityto-
jai ir klausytojai ją pažįsta kaip katalikų ra-
dijo „Mažoji studija” bendradarbę, straips-
nių, pokalbių bei komentarų autorę ,,Ber-
nardinuose”, ,,Artumoje” ir kt.

Atkelta iš 1 psl.

Nedelsdami apie neįtikėtiną radi-
nį pranešėme Pasvalio krašto muziejui.
Jo darbuotojai mandagiai padėkojo
už naujieną ir pažadėjo nuvažiuoti ap-
žiūrėti.

Muziejininkai neišreiškė jokių
abejonių dėl galimo unikalaus ekspo-
nato atradimo. Jie irgi sakė manantys,
kad tai originalus Vileišių giminės
baldas. Juk būtent iš tos pačios sodybos
muziejus buvo gavęs vienintelį šios gi-
minės eksponatą – ratus.

Prieš tremtį slėpė daiktus

Čirvinskų šeimos sodyba nors ir
stovėjo kitame – Svirpliškio kaime, bet
buvo netoli Vileišių sodybos, buvu-
sios Medinių kaime. Būtent Vileišiai,
išvežami į Sibirą, paprašė Čirvinskų

pasaugoti jų baldus ir rakandus. Jie ti-
kėjosi grįžti ir grįžo, tik daiktų jau ne-
beprašė, matyt, nematė prasmės. So-
vietmečiu ta prabanga netgi buvo pa-
vojinga džiaugtis.

Iš savo namų niekur per gyvenimą
neišvykusi, senatvės dienas gimtajame
Svirpliškio kaime leidžianti 85 metų K.
Čirvinskienė pasakojo, kad daiktus
anuomet iš Vileišių sodybos saugoti jos
tėvams atvežė mamos pusbrolis Paže-
meckas, buvęs garsios giminės kai-
mynas, gyvenęs šalia Vileišių.

Tada, po Antrojo pasaulinio karo,
okupacinė sovietų valdžia ūkininkus
ir inteligentiją trėmė į Sibirą.

Toks likimas ištiko ir Medinių
kaime gyvenusius Joną ir Veroniką Vi-
leišius – Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signataro Jono Vileišio brolio
Kazimiero sūnaus šeimą. Nujausdami
skaudų likimą, jie savo daiktus su kai-

mynų pagalba išdalijo sodiečiams sau-
goti.

„Giminaičio atgabentą ir saugoti
patikėtą turtą tėvai sukrovė ant trobos
aukšto ir tuos svetimus daiktus visai
pamiršo. Buvo dvi minkštos gražiu
gėlėtu gobelenu dengtos kėdės, du
aukšti mediniai gėlių stovai ir keturi
lenkto medžio ratai, nekaustyti, be
geležų. Paskui kėdes ištraukėme.

Kol dar buvo gražios, ant jų sėdė-
jome. O kai išlindo spyruoklės, vieną
kažkur pradanginome, o kitą vėl ant
aukšto padėjome. Ratus sūnėnas Sta-
siukas padovanojo muziejui”, – pasa-
kojo K. Čirvinskienė. 

Moteris puikiai gali atsekti čia
gyvenusių ūkininkų Vileišių gimi-
nystės ryšius: paskutinis Jonas Vilei-
šis ūkį buvo paveldėjęs iš savo tėvo Ka-
zimiero, o šis – iš savo tėvo Vincento Vi-
leišio. Pastarasis su žmona Agota su-

Relikvija – iš palėpės
silaukė 11 vaikų, iš kurių jauniausias
Jonas buvo Vasario 16-osios Nepri-
klausomybės Akto signataras.

Senolė teigė, jog signataras kaime
negyveno, jis tik retkarčiais atva-
žiuodavo aplankyti artimųjų. 

Aplankė signataro duktė

Šiemet Kaune atidengiant pa-
minklą Jonui Vileišiui ir Vilniuje ati-
dengiant paminklą broliams Jonui,
Petrui ir Antanui Vileišiams, iškil-
mėse dalyvavo iš Jungtinių Amerikos
Valstijų atvykusi Vileišių giminės pa-
likuonė, Vasario 16-osios Nepriklau-
somybės Akto signataro J. Vileišio
jauniausioji dukra 98 metų Rita Vilei-
šytė-Bagdonas.

Po paminklo Vilniuje atidengimo
viešnia neištvėrė neatvykusi ir į tėvo
gimtinę Pasvalį. Garbaus amžiaus mo-
terį atlydėjo dukra Silvija ir anūkė
Lina. Visos trys dalyvavo Vasario 16-
osios iškilmėse.

Parengta pagal ,,panskliautas.lt”



Seimo nariui Anušauskui pateikė skubotas žinias,
neįsigilinęs į reikalo esmę ir kad tarp nužudytųjų
stribas galėjo būti tik vienas, bet ir tai šį kelią pa-
sirinkęs tik gelbėdamas savo kailį – kad nereikėtų
eiti į sovietų kariuomenę. Genocido centro dar-
buotojas atsiuntė šeimai atsiprašymą, kad jis Anu-
šauską suklaidino. Tada šeima kreipėsi į žurnalis-
tus. Jiems paskelbus straipsnį apie žiaurią klaidą pa-
sipylė srautas komentarų – per kelias valandas
daugiau kaip pusantro tūkstančio. Pliekėsi dvi lie-
tuvių (tarp jų, žinoma, buvo ir „trolių”, kurie yra spe-
cialiai pasamdyti kaimyninės propagandos mašinos)
grupės – vieni Lietuvą ir „landsberginius” dėjo į
šuns dienas ir kalbėjo apie neva „tūkstančius” par-
tizanų nužudytų niekuo nekaltų žmonių. Kiti gynė
Lietuvą, partizanus ir bandė paneigti nepagrįstus
faktus bei tai vadinti šmeižtais. Ir vieni, ir kiti ka-
tegoriškai gindami savo nuomonę prikalbėjo nesą-
monių, kai reikėdavo stipresnio smūgio priešinin-
kui. 

Beprasmiškas ginčas

Lygiai taip buvo ginčijantis dėl paminklo Lu-
kiškių aikštėje. Vieni gynė Vytį, kiti – simbolinę par-
tizanų žeminę. Ir vieni, ir kiti prišnekėjo nesąmo-
nių, nors abi pusės buvo Lietuvos patriotai. Buvo iš-
sityčiota ir iš Vyčio, ir iš partizanų žeminės, nors iš
tikrųjų tuos simbolius abi pusės gerbia. Svarbiau-
sia buvo įrodyti savo tiesą. O tikroji tiesa greičiau-
siai buvo ta, kad nė vienas siūlomas simbolis nebuvo
tobulas ir visiems suprantamas. Ir gal geriausiai
būtų, kad nė vienas ir nebūtų įgyvendintas, nes pa-
statytasis būtų ir toliau žeminamas, teršiamas (pri-
sidengiant patriotizmu) ir kitaip niekinamas. Rei-
kia kažkokio paprasto, bet genialaus sprendimo, ku-
ris suvienytų skirtingų požiūrių, nuomonių turė-
tojus. Taip reikia genialaus – o tai reiškia paprasto
– sprendimo, kaip sutaikyti vis tebekariaujančias pu-
ses pokario įvykių ir herojų tema. Kaip siūlo Seimo
narys – statyti bendrą paminklą partizanams ir stri-
bams – nėra išeitis, tai būtų dar didesnis įžeidimas,
pažeminimas partizanų gyvybės aukų ir neįverti-
nimas kolaboravimą pasirinkusių žmonių pozicijos.
Bet kažkokios bendros pozicijos reikia – kaip tauta
išgyveno tą baisų susipriešinimo laikotarpį ir, kaip
ten bebūtų, išlaikė genofondą ir net tautos dvasią.
(Pvz., prieš gal dešimtmetį buvusių lietuvių parti-

zanų atstovai sugebėjo pasirašyti me-
morandumą su lenkų Armija Krajowa
Vilniaus krašte buvusių dalyvių at-
stovais). Bendro vardiklio negali siūlyti
kurios nors pusės žmonės, nes jų pasi-
ūlymas būtų šališkas ir nebūtų priim-
tas. Žinoma, sunku įsivaizduoti asme-
nybę, kuri mums visiems būtų autori-
tetas ir kurios sprendimu mes patikė-
tume visi. Nebent tai būtų pats Popie-
žius, supratęs mūsų tautos tragizmą. 

O bendro vardiklio, suartinančio mus kaip Tau-
tą reikia, nes ir ateityje pasitaikys visokių neaiškių
situacijų, kurios bereikalingai (mūsų nedraugų
džiaugsmui) priešins tarpusavyje ideologiškai ka-
riaujančių lietuvių puses. Kaip jau minėtos penkių
žmonių šeimos išžudymo atveju. Kad tą šeimą išžudė
partizanai, Genocido centras nepaneigia. Grei-
čiausiai partizanai buvo suklaidinti. Ir iš tiesų yra
tokių atvejų, kai partizanų karo lauko teismas pri-
imdavo klaidingus sprendimus ir būdavo sušaudo-
mi nekalti žmonės. Vėliau išaiškėdavo, kad jie buvo
sąmoningai ar nesąmoningai apšmeižti. Būdavo or-
ganizuojamos ir NKVD smogikų grupės, perrengtos
partizanais, žudžiusios niekuo nekaltus žmones. Ne-
galima kaltinti ir visų, nuėjusių tarnauti stribais.
Juk skaitome partizanų prisiminimuose, kai jiems
talkindavo stribas arba į stribus būdavo specialiai
infiltruojamas žmogus, kad teiktų informaciją apie
rusų kariuomenės judėjimą ir stribų planus. O
kiek į stribus išėjo vyrų, kurie paprasčiausiai ven-
gė sovietinės kariuomenės, nes nenorėjo būti išsi-
ųsti į frontą, ir jokių piktadarybių nepadarė. Juos
galima apkaltinti gal tik sąmoningumo stoka, kad
rinkosi savęs gelbėjimo poziciją ir nepasitraukė į
mišką kovoti su okupantais. 

Taip pat niekur nedings ir tas J. Noreikai pri-
skiriamas 1941 m. rugpjūčio 22 d. raštas, kuriuo že-
mesniems pareigūnams buvo perduota (suprask – J.
Noreika jo nesustabdė) informacija, jog Šiaulių
apygardos komisaro įsakymu žydams nurodoma pa-
likti turtą ir kraustytis į getą, ir kuriuo vieninteliu
tikru vis mojuojama. Kaip sako politikos komenta-
torius Vytautas Sinica, J. Noreika net sovietų tar-
dymuose nekaltinamas kaip masinių žudynių da-
lyvis ar organizatorius. Jis „Delfyje” rašo: „Kalti-
nimai Vėtrai remiasi selektyviai parinktais ir ne-
pasitvirtinusiais šaltiniais... Nėra kuo pagrįsti aiš-
kinimų, kad Lietuva teikia garbės ordinus krauge-
riškam žydšaudžiui. Ir kokiam gudriam žydšaudžiui!
Tais pačiais metais, kai esą pats įsakė išžudyti visus
Plungės žydus (tomis liepos dienomis jų Plungėje nu-
žudyta apie 1800), po mėnesio jis jau rašė rizikingus
įsakymus griežtai saugoti žydų nekilnojamąjį tur-
tą nuo grobimų, o jo šeima organizavo, tegu ir sim-
bolinę, pagalbą žydams maistu”. 

Taigi ieškokime sugyvenimo kelių, kitaip mes
patys sugriausime tai, ką tokia didele kaina pasta-
tėme.

Anądien paskambino vyriškis, su-
pratau, kad jis – į Lietuvą gyventi at-
vykęs „dypukų” sūnus, gimęs ir au-
gęs Amerikoje. Jis ėmė mane įtiki-
nėti, kad „jie” (tai yra tie, kuriems ka-
rininkas Jonas Noreika, slapyvar-
džiu – Generolas Vėtra yra didvyris)
meluoja. „Jie” meluoja, kad Gene-
rolas Vėtra yra didvyris. Mano pa-
šnekovo nuomone, jis nėra didvyris,
nes 1939 m. žavėjosi Hitleriu ir dar kažką rašė kaž-
koks karo metais Šiauliuose leistas laikraštėlis... (tik
nesupratau prie ko čia Jonas Noreika). J. Noreika yra
1941 m. birželio sukilimo dalyvis, Lietuvos tautinės
tarybos pirmininkas, vokiečių kankintas Štuthofo kon-
centracijos lageryje, ginkluoto pasipriešinimo sovietų
okupacijai organizatorius ir vienas iš vadovų, sovietų
nuteistas mirties bausme ir 1947 m. vasario 16 d. su-
šaudytas. 

Dėl J. Noreikos ginčai verda nuolat, o atsi-
naujino 2015 m., kai grupė intelektualų pa-
sirašė kreipimąsi, kad nuo Mokslų akade-

mijos bibliotekos sienos Vilniuje reikia nuimti at-
minimo lentą, kurioje įamžintas Jono Noreikos
vardas. Jis čia kurį laiką dirbo ir kūrė antinacinę
organizaciją  – Lietuvos tautinę tarybą. Aštrų kal-
tinamąjį straipsnį ta proga paskelbė ir politikos ko-
mentatorius Rimvydas Valatka. Jis rėmėsi amži-
ninko A. Pakalniškio atsiminimais ir vokiečių 1984
m. „Der Spiegel” citatomis. J. Noreika buvo kalti-
namas, jog eidamas Šiaulių apskrities viršininko pa-
reigas nacių okupacijos metais davė įsakymą su-
formuoti Žagarės getą ir į jį perkelti visus Joniškio
žydus ir dalyvavo Plungės žydų žudynėse. Nesu ty-
rinėjusi J. Noreikos biografijos, bet spaudoje yra pa-
skelbta nemažai medžiagos, kuria galima pasitikė-
ti. Kad kaltinimai prasilenkia su faktais, rodo po mi-
nėto kreipimosi pasirodęs Lietuvos gyventojų ge-
nocido ir rezistencijos tyrimo centro pareiškimas,
kuriame sakoma, kad „(...) vokiečių okupacijos lai-
kotarpiu Jonas Noreika nėra dalyvavęs žydų masi-
nėse naikinimo operacijose Telšių ir Šiaulių ap-
skrityse”. O Laisvės kovotojų sąjungos garbės pir-
mininkas Jonas Burokas pateikė faktus, kurie rodo,
kad J. Noreika į Šiaulių apskrities viršininko pa-
reigas paskirtas 1941 m. rugpjūčio 3 d., ne nacių, o
tuo metu jau paskutines dienas veikiančios Laiki-
nosios Vyriausybės. Geto jis negalėjo steigti, nes tai
daryti buvo pradėta tų pačių metų liepą ir tai nebuvo
apskrities viršininko kompetencija; ir Plungės žy-
dai buvo žudomi jau nuo 1941 m. liepos. A. Pakal-
niškio atsiminimų knygos teiginiai atmesti kaip ne-
pagrįsti, nes to dokumentai nepatvirtina. O mano
telefoninio pašnekovo, kaip supratau, gyvenimo
tikslas yra įrodyti, kad Generolas Vėtra nebuvo di-
dvyris. Ir dar pašnekovas sakė, kad partizanai,
šiandieniniu terminu, yra „teroristai”. Tik nežinia
kodėl jis grįžo į teroristų atkurtą nepriklausomą Lie-
tuvą gyventi. Kad ją sumenkintų ir jos didvyrius nu-
vainikuotų?

Žinoma, nei aš pašnekovą, nei pašnekovas ma-
nęs neįtikinome. Taip ir išsiskyrėme kiekvienas su
savo nuomone. Jis žadėjo man po kurio laiko atsiųsti
savo „tyrimą”. Ir dar man liko neaišku, kodėl „pa-
šnekovui” reikėjo įtikinėti mane, juk mes nepažįs-
tami ir apie Noreiką aš nesu rašiusi.  

Lemtinga klaida

Tomis pat dienomis žiniasklaidoje buvo pratęsta
iki galo neišaiškintos pokario istorijos apie vienos
šeimos žudynes tema. Prieš kurį laiką Seimo narys
Dainius Kepenis buvo paskelbęs raginimą pastaty-
ti vieną paminklą partizanams ir stribams. Taip jis
suprato tautos susitaikymą. O jį paskatino tai pa-
daryti pokalbis su bičiuliu, kurio šeimą išžudė
partizanai. Štai dėl šio istorinio fakto ir kilo dar vie-
nas susišaudymas žodžiais. Galutinio taško niekas
dar nepadėjo, tyrimas vyksta toliau. Kol kas žinome
tik tiek, kiek rašoma žiniasklaidoje. Po Seimo nario
pranešimo apie partizanų išžudytą šeimą kitas Sei-
mo narys, istorikas Arvydas Anušauskas, remda-
masis vieno Genocido ir rezistencijos centro dar-
buotojo patikinimu, paskelbė, kad iš penkių išžu-
dytųjų trys buvo stribai. Išžudytos šeimos likę gy-
vieji pasipiktino tokiu pareiškimu ir pateikė už-
klausimą Genocido centrui – prašydami įrodymų,
kad nužudytieji iš tiesų buvo stribai – sovietinių oku-
pantų talkininkai. Pasirodė, kad jų darbuotojas
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Ar mes dar galime
susitaikyti?

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Prancūzijos dėmesys Lietuvai – ypatingas
Prezidentė Dalia Gry-

bauskaitė kartu su Lat-
vijos ir Estijos Prezi-

dentais Eliziejaus rūmuose
dalyvavo Prancūzijos Prezi-
dento Emmanuel Macron
suruoštuose darbo pietuose. 

Lietuvos vadovės teigi-
mu, Prancūzija su veržlia
europine Prezidento E. Mac-
ron lyderyste rodo ypatingą
dėmesį Lietuvai ir kitoms
Baltijos šalims. Bendrijai at-
gimstant su nauja energija ir
idėjomis, kartu su Prancūzija įsitraukiame į visos Eu-
ropos ateičiai svarbių sprendimų priėmimą. O tai ga-
limybė Lietuvai būti dar geriau girdimai ir ginti savo in-
teresus.

D. Grybauskaitė taip pat pabrėžė, kad bendra at-
sakomybė už Europos ateitį suteikia ir naują kokybę
Lietuvos ir Prancūzijos strateginei partnerystei. Tai –
realus bendradarbiavimas, atnešantis konkrečių re-
zultatų gynybos, ekonomikos, kultūros srityse.

Su Prancūzijos vadovu buvo aptarti pagrindiniai
jo pasiūlymai dėl ES ateities reformų ir Lietuvai svar-
biausi europinės darbotvarkės klausimai. Lietuva ir
Prancūzija sutaria, kad saugumas yra Europos atei-

ties pamatas, todėl šalių va-
dovai daug dėmesio skyrė
gynybos bendradarbiavimui
ir pasirengimui artėjančiam
NATO viršūnių susitikimui.

Vadovų susitikime ap-
tartas ir dvišalių santykių
stiprinimas. Prancūzija nie-
kuomet nepripažino Baltijos
šalių aneksijos ir visuomet
palaikė Lietuvos laisvės sie-
kį. Ši šalis išsaugojo ir sovietų
okupantams neatidavė tar-
pukario Lietuvos turto – 22

tonų aukso, kurį vėliau grąžino nepriklausomai Lietu-
vai.

Šiandien valstybes sieja stiprėjantys ekonominiai
ryšiai – dvišalė prekyba vien praėjusiais metais išau-
go beveik 20 proc. ir siekia 1,8 mlrd. eurų. Tačiau dar
yra daug neišnaudotų galimybių bendradarbiauti fi-
nansinių technologijų, gyvybės mokslų ir kitose srityse.
Svarbūs ir kultūros bei mokslo ryšiai – Lietuvos ir Pran-
cūzijos mokslininkai įgyvendina net 260 bendrų tyri-
mo projektų, Lietuvoje populiarėja prancūzų kalbos mo-
kymasis, užmegzta 10 miestų partnerysčių.

Šiemet tikimasi ir Prancūzijos Prezidento E. Mac-
ron vizito Lietuvoje. ELTA

E. Macron ir D. Grybauskaitė aptarė ES reformas ir
dvišalį bendradarbiavimą. R. Dačkaus nuotr.
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TELKINIAI

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Lietuvos Dukterų draugijos (LDD) nariai stengiasi dirb-
ti, atjausti artimą ir padeda nepasiklysti gyvenimo vin-
giuotuose keliuose. Motina Te re sė mus mokė: „Jei-
gu darote gera, žmo nės Jums priskiria egoistinius ir
savanaudiškus motyvus. Vis dėlto da rykite gera!
Gerieji Jūsų darbai bus užmiršti rytoj. Vis dėlto da-
rykite ge rus darbus! Sąžiningumas ir nuoširdumas
daro Jus pažeidžiamus. Vis dėlto būkite sąžiningi ir
nuoširdūs! Tai, ką Jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta
per trumpą laiką. Vis dėlto kurkite! Atiduodami pa-
sauliui ką tu rite geriausio, rizikuojate likti nuogi. Vis
dėlto duokite tai, ką turite geriausio!”

LDDvaldybos nariai tiesia pagalbos ranką
tiems, kuriems labiausiai reikalinga

mūsų parama: ar tai būtų finansinė, materialinė ar
moralinė. 

Siunčiamos siuntos

Lietuvoje dar daugeliui žmonių reikia drabužių,
batų, namų apyvo kos daiktų ir kt. paramos. Ypač se-
nyvo amžiaus žmonės miesteliuose ir kaimuose
sunkiai verčiasi, gaudami mažas pensijas ir nepa-
jėgdami nusi pirkti šiltesnio rūbo ar apavo. Kai muo-
 se yra vaikų, kurie skurdžiai ap rengti. Tokiems rei-
kalinga mūsų pa galba. LDD siuntė ir siunčia pa-
galbos siuntas. Dukterys dėkingos visiems, paau-
kojusiems rūbų, kurie kruopščiai yra atrenkami ir
persiunčiami į Lietu voje esančius punktus. Siuntas

LDD geri darbai 
susilaukia atgarsio

LDD narės ruošia siuntą į Lie tuvą. LDD archyvo nuotr.

siun čiame į Deltuvos globos namus, Kap čiamiesčio
globos namus, Utenos Kris taus žengimo į dangų glo-
bos na mus, Anykščių vilties namus, Pane vėžio pa-
rapijos „Caritas”. LDD dar globoja pavienes šeimas,
padedame jiems finansiškai tiek namų remontui, tiek
būtinų priemonių ar vaistų įsigijimui. Ne vien tik rū-
bais ir avalyne dangstomės, žmonėms sunkiau įsigyti
įvairių buitinių priemonių – rankšluosčių, patalynės,
higienos priemonių, dantims pastos ir vitami nų,
vaikštynių. Šeimoms viskas pra verčia.

Kiekviename tokiame punkte yra skiriami kam-
bariai, kuriuose išdėliojami gauti iš užsienio daik-
tai. Žmo  nės čia atsirenka sau tinkamus.

Padėkos laiškai

Nieko nėra maloniau, kaip gauti padėką už at-
liktus darbus. Norisi pa si dalinti kelių padėkos laiš-
kų žodžiais. 

Rašau norėdama pranešti, kad Jūsų pervestus pi-
nigus ir rūbus jau gavome. Labai už viską dėkojame.
Darbus šildymo įrengimui jau užsa kėme, dar šiemet
žada sumontuoti vi są reikiamą įrangą. Rūbeliais irgi
pasidalinome su Kapčiamiesčio bendruomene. Jau kitą
dieną Jūsų at siųsti rūbeliai rado naujus šeimi nin kus.
Jūsų visai bendruomenei siun čiame nuoširdžiausius
linkėji mus.

Pagarbiai – direktorė Lina Janu levičienė, VŠĮ Kap-
čiamiesčio globos namai.

Dideliausias AČIŪ. Jūsų paau koti pinigai mus
pasiekė, iškart už sisakėm malkų ir briketų kūrenimui
ir gyvename šilčiau. Maldą už Jus skiriame kas va-
karą mūsų maldos grupelėj. Jei Jūs parašytumėte var-
dus, tai už kiekvieną atskirai galėtume pasimelsti. Ry-
toj kviesiuosi meistrą, kad sutvarkytų vandentiekį.
Ačiū iš visos širdies. Dar viena gera naujiena, kad at-
einančią savaitę atvyksta dar nauja, jauna moteris pas
mus gyventi į mūsų „Vilties namus”.

Renata Šerelienė

Sveiki, mes gavom Jūsų dova nas, viskas taip nuo-
stabu. Viskas tiko, dar kraitelį suruošėme vienai
merginai, kuri laukiasi. Naujus daiktelius ir žaislus
pasidėjom kalėdi nėms dovanė lėms. Žodis ačiū per men-
kas, kad galėčiau išreikšti dėkin gumą. Pridė siu sąs-
kaitas, kurias ga vom katilinės ir vandentiekio įsive-
di mui, kad matytumėt, kaip panaudojom Jūsų pa au-
kotus pinigus. Su pa garba ir dėkin gumu – ”Jausmų
ratas”.

Renata Šerelienė

Sveika, gerb. p. Deimante, vakar buvau nuva-
žiavusi į susitikimą su šei ma, kuriai perdavėm Jūsų
finan sinę dovaną. Nuoširdžiai Jums dėkojame. Per-
davėme džiugią naujieną Editos ir Arūno Macijaus-
kų šeimai, kuri labai dėkinga Jums ir jau su skubo pra-
dėti pečiaus remontą. Apie kitus remonto darbus in-
formuosiu vėliau ir prisiųsiu foto.

Su pagarba ir padėka Panevėžio vyskupijos „Ca-
ri tas” direktoriaus pavaduotoja Graži na Kacevičie-
nė.

Prekyba pyragais ir tortais

LDD valdybos narės ir toliau tęsia seną Lietuvos
Dukterų tradiciją Verbų sekmadienį prekiauti tor-
tais ir pyragais. Anksčiau dar buvo prekiau jama gra-
žiausiais margučiais, ku riuos meistriškai išpuošdavo
margu čių menininkės, tokius ateityje tikriausiai ma-
tysime tik muziejuose. Ša lia visokių skanumynų
buvo prekiaujama naminiais sūriais, velykinėmis do-
vanėlėmis, papuošimais. Visos gė ry bės buvo suau-
kotos geranoriškų šeimininkių, remiančių LDD
veiklą. Ačiū joms visoms.

LDD valdybos narės, kaip visada, gardžiais už-
kandžiais ir kavute pasi tiko apsilankiusius. Jeigu kas
ir ne susirado sau reikiamo torto, galėjo bent su drau-
gais susėsti prie puodelio kavos ir pasigardžiuoti įvai-

riais sumuštinukais, pyragėliais. O jų bu vo įvairių
ir daug. Renginys vyko PLC didžiojoje salėje, kuri pri-
sipildydavo po kiekvienų šv. Mišių. Gaila, kad šįkart
buvo gal kiek mažesnis tor tų pasirinkimas, nes
daug mūsų nuolatinių kepėjų buvo išvykusių atos-
togų, o kitas ištiko kitokios bė dos. Tačiau vis tiek rei-
kia džiaugtis renginiu.

Norisi padėkoti toms mūsų rė mė joms ir gera-
darėms, kurios paaukojo savo brangų laiką ir nepa-
tingėjo paruošti kokį gardumyną. Pirmiau siai dė-
kojame seniausiai (ne amžiumi) Dukterų draugijos
narei, kuri nuolatos mus remia ir mums aukoja savo
gamybos meniškai pagamintą tortą ir „Beržo šaką”.
Tai mūsų garsioji Adelė Lie tuv ninkienė. Jos gražiai
iškepta „Ber žo šaka” – tikra velykinio stalo puoš-
mena. Dėkojame ir kitoms mūsų rėmėjoms: Simonai
Žulkienei, Ritai Gudzevičienei, kavinės „Rūta” savi -
nin kei Loretai Vaitiekienei, Laimai Gaudi, Ramutei
Žiogienei, Vilmai Tamkus, Mildai Jakštienei, Irenai
Grigaitienei; sūrius gamino mūsų sūrininkės: Irena
Meilienė ir Gražina Kazėnienė.

Visa parama, atjauta, geri darbai pinasi į vieną
gražų vainiką... Taip jau Dievo sutvarkyta, kad gam-
tos dėsniai ir žmonių gyvenimas eina ta pačia vaga.
Pavasarį, po šaltos žiemos speigų, saulės meilumo pa-
siilgęs, ryž tingai kalasi daigelis... Vasara jį pa malo-
nina, subrandina. Ruduo gausiu derliumi dalijasi ir
nuoširdžios pa dėkos susilaukia... Taip ir žmogaus dar-
bai: bendraminčiams padedant, puikių rezultatų su-
laukiame ir dau gelio gyvenimą pradžiuginame.

Mielieji, Lietuvos Dukterų drau gija dėkoja Jums
už geranoriškumą ir nuoširdžią pagalbą, nes Jūsų
dėka mes galime ištiesti pagalbos ranką tiems, ku-
riems jos labiausiai reikia. Mes gal net nepagalvo-
jame, kiek mū sų paaukota minutėlė nuoširdaus dė-
 mesio kitam suteikia gražiausių akimirkų... 

Lietuvos Dukterų draugijos pirmininkė ir valdybos narės.

Padėkos raštas iš Panevėžio vyskupo. 
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Užgriuvus sunkiai ligai kiekvie-
nam keliaujančiam link išgiji-
mo labai reikalingas ne tik tin-

kamas gydymas, skiriami vaistai, bet
ir aplinkinių dėmesys, meilė, šiluma.
Ypatingai to reikia mažiesiems ligo-
niams, kuriems kiekvienas adatos dū-
ris atrodo lyg baisiausias baubas – daž-
nai jie bijo labiau nei bet kurios kitos
procedūros. Pasirodo, ir šiai baimei
įveikti yra vaistas – spalvotais pieši-
nėliais išmarginti pleistriukai, kurie
čia, Amerikoje, paprastai užklijuojami
ant adatos dūrio vietos ar ant žaizde-
lės gydant mažuosius ligonius. Deja,
Lietuvoje ligoninės jų dar neturi pa-
kankamai, o jie yra ypač reikalingi ma-
žyliams, sergantiems onkologinėmis
ligomis – tokie ,,paguodžiantys pleist-
riukai” padeda lengviau įveikt skaus-
mo baimę. Išgirdusi apie tai, New Yor-
ke gyvenanti Aistė Furajevaitė su-
galvojo, kaip būtų galima pagelbėti on-
koligonukams, ir jau kelinti metai sė-
mingai organizuoja ,,Spalvoto pleist-
riuko” akciją – Aistė mielai sutiko pa-
sidalint mintimis apie šį projektą.

Kada ir kaip gimė mintis surengti šią
akciją?

Prieš keletą metų, kai buvau Lie-
tuvoje, mano teta pasakojo vėžiu ser-
gančių vaikučių istorijas, iš kurių
viena mane labai paveikė. Tai buvo is-
torija apie tai, kaip ji buvo su mažu
berniuku, kuriam reikėjo imti krau-
ją. Jis paklausė „Ar bus spalvotas
pleistriukas?” – kai gydytoja atsakė,
kad taip, berniukas apsidžiaugė: ,,Tai
einame – vadinasi, man neskaudės.”
Amerikoje spalvoti pleistriukai yra
kasdienybė, o kaip man tuo metu pa-
aiškino teta, Lietuvos ligoninės jų ne-
turi – viskas, ką jos turi, tai paaukoti
pleistriukai, kurie atkeliauja iš svetur.
Tas pasakojimas labai palietė mano
širdį. Iš pradžių norėjau pleistriukus
pirkti pati ir siųsti, bet mama paska-
tino pakviesti prisijungti daugiau
žmonių – iš to ir gimė ši akcija.

Kas prisideda, palaiko šį prasmingą su-
manymą?

Šiais metais prie akcijos prisideda
Lietuvos generalinis konsulatas New
Yorke. Taip pat Rimanto Kaukėno pa-
ramos grupė – pas juos ir nukeliaus
pleistriukai jų globojamiems onkoli-
goniukams. Spalvotus pleistriukus ren-
ka JAV Lietuvių Bendruomenės ir li-
tuanistinės mokyklos iš skirtingų JAV
kampelių. Šiais metais labai apsi-
džiaugiau sužinojusi, kad žmonės ir iš
Europos šalių noriai jungiasi prie šios
akcijos. Kuo daugiau žmonių prisidės,
tuo daugiau visi galėsim pagelbėti on-

landžio 30 d. Visų, kas nori prisijung-
ti prie šio bendro tikslo, prašom siųs-
ti pleistriukus man šiuo adresu:

Aiste Furajevaite 
PO Box 83
Riverhead, NY 11901

Jeigu kam patogiau, galima išra-
šyti čekį – čekius rašyti A. Furajevai-
te vardu, memo: spalvotas pleistriu-
kas. Už akcijos metu surinktus pinigus
bus nupirkti spalvoti pleistriukai.
Mūsų tikslas – surinkti 1,000 dėžučių
pleistriukų, tuomet visus juos išsi-
ųsime į Lietuvą, į Rimanto Kaukėno
paramos grupę. Daugiau informacijos
apie paramos grupės veiklą galite ras-
ti:  kaukenoparama.lt. Dėkojame vi-

siems, kurie jau prisidėjo, ir laukiame
kitų žmonių prisidėjimo. Net ir viena
dėžutė yra daug: viena dėžutė = 20
pleistriukų = 20 ŠYPSENŲ!

Ar akcija bus tęsiama ir toliau, gal yra
minčių ieškoti ir kitų būdų padėti mažie-
siems ligoniams Lietuvoje?

Planuojame, kad akcija bus tęsia-
ma ir toliau. Labai džiaugiuosi, kad
skausmingą adatos dūrį galim užkli-
juoti spalvotu pleistriuku. Nereikia su-
stoti – nuostabu, kai žmonės jungiasi
padėti mažiesiems onkoligoniukams.

Ačiū tau už pokalbį ir linkime sėkmės
atliekant prasmingus darbus.

Kalbėjosi Loreta Timukienė

Skausmingą adatos dūrį galime užklijuoti spalvotu pleistriuku
Ar žinote, kad spalvoti pleistriukai mažina skausmą? Surinkime 1 000 dėžučių spalvingų vaikiškų pleistriukų! Rimanto Kaukėno paramos grupės nuotr.

koligoniukams ir matyti jų šypsenas.  

Gal žinoma, kiek ir į kokias Lietuvos gy-
dymo įstaigas nukeliavo per keletą metų JAV
lietuvių surinkti pleistriukai?

Akcija vyksta jau treti metai. Per
paskutinius dvejus metus buvo su-
rinkta daugiau nei 2,000 spalvotų pleist-
riukų dėžučių. Visi pleistriukai nuke-
liavo į Vilniaus Santariškių ligoninę ir
į Kauno klinikas.

Ar teko kalbėtis su mažaisiais ligo-
niukais, kuriems taip reikalingi ,,paguo-
džiantys” pleistriukai?

Su mažaisiais ligoniukais dar ne-
teko kalbėtis. Kalbėjausi su vienos
onkoligoniukės mama, kuri pasakojo,
kokią šypseną išvysdavo savo dukrytės
veiduke, kai ateidavo laikas rinktis
spalvotą pleistriuką. ,,Paguodžiantys
pleistriukai” nors trumpam padėdavo
numalšinti skausmą nuo adatos dūrio.
Taip pat teko kalbėtis su paaugliais, ku-
rie serga vėžiu. Tikiuosi, kad arti-
miausiu metu pavyks susitikti ir su
mažaisiais ligoniukais. Tikrai labai no-
rėčiau su jais nors kažkiek praleisti lai-
ko.

Kur gali kreiptis prie akcijos norintys
prisidėti pavieniai žmonės, organizacijos?
Ar galima tiesiogiai siųsti pleistriukus į Lie-
tuvą?

Norintys prisidėti prie akcijos
gali kreiptis į mane. Akcija vyksta
kartą per metus, šįmet ji tęsis iki ba-

Senatorius Rob Portman siekia
apsaugoti Ameriką, Lietuvą,
Latviją, Estiją, Ukrainą, Len-

kiją, NATO ir ES nuo Putino dezin-
formacijos antplūdžio, veržlios pre-
kybos ribojimo, ketini-
mo sukelti chaosą ir ne-
santaiką, kad susi-
lpnintų Vakarų ryžtą
ginti savo laisvės pa-
grindus. Svarbu, kad
Vakarų valstybės toliau
bendrautų, plėtotų ben-
drą gynybą ir prekybą,
išliktų stiprios atremti
Kremliaus kėslus.

Senatorius Port-
man kalbėjo į Ameri-
kos tautybių sąjūdį
(American Nationali-
ties Movement, kurio
prezidentas yra teisė-
jas Ralph J. Perk, Jr.) su-

sirinkusiems tautybių atstovams Cle-
velando Lietuvių namų patalpose
kovo 19 d. Senatorius minėjo, kad
lankėsi Lietuvoje ir tarėsi su tuome-
tiniu Lietuvos prezidentu Valdu

JAV senatorius R. Portman Lietuvių namuose Adamkumi. Šiandien jis nori pasi-
tarti su tautybių atstovais aktua-
liais tautybių kraštams klausimais.

Po senatoriaus išsamaus pasi-
sakymo susirinkusieji tautybių at-
stovai jam uždavė klausimų. Tarp
klausėjų buvo LR garbės generalinė
konsulė Ingrida Bublienė, dr. V.

Stankus, American Jewish
Committee (kuris rėmė Lie-
tuvos stojimą į NATO) atsto-
vas John Siegel, ukrainiečių
konsulas Andrew Futey, „Ltv
news” direktorius Linas Jo-
hansonas.

Po pokalbio ir pasitarimo
Lietuvių namų/klubo pirmi-
ninkė Rūta Degutienė dėkojo
senatoriui Portman ir įteikė
jam Lietuvių namų kepyklos
pagamintą gardų šakotį-ra-
guolį. Senatorius šiltai padė-
kojo ir pasižadėjo visada steng-
tis užstoti Lietuvą.

Dr. Viktoras Stankus      

JAV senatorius Rob Portman, dr. V. Stankus, LR garbės genera-
linė konsulė Ingrida Bublienė, Clevelando Lietuvių namų/klubo
pirmininkė Rūta Degutienė. Lino Johansono nuotr.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Nedidelis, vos apie 1 100 gyventojų turintis Daugų
miestelis Alytaus rajone rodo pavyzdį kitiems šalies
miestams – neseniai čia atsirado gat vė, pavadinta pir-
mojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos žmonos
Sofi jos Smetonienės vardu. Tokį sprendi mą priėmė
Alytaus rajono tarybos na  riai, vieningai pritarę tam,
kad miestelio centre esanti nedidelė S. Nė ries gatvė
būtų pervadinta į S. Sme tonienės gatvę. Tai pirmas
atvejis šalyje, kai atsisakyta S. Nėries vardo ir pirmas
kartas, kai taip įamžinta prezidentienė.

Dauguose – pirmoji S. Smetonienės vardu pavadinta gatvė
S. Nėries gatvė Dauguose bus vadinama S. Smetonienės vardu. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Maždaug už 20 kilometrų nuo Alytaus įsikū-
rę Daugai istoriniuose šaltiniuose minimi
jau nuo XIII a. – XIV a. XIV a. – XV a. Dau-

gai buvo įtvir tinti kaip Lietuvos kunigaikščių me-
džioklės dvaras. Manoma, kad Vy tauto laikais (1392–
1430 m.) buvo pastatyta pirmoji Daugų bažnyčia, o
1639 m. Dauguose lankėsi karalius Vladis lovas IV su

žmona Liudvika. XVIII a. pradžioje po karų, bado ir
maro mies telyje visai neliko gyventojų, jis pra rado
buvusią svarbą, bet 1742 m. gavo turgaus privilegi-
ją, o dar po pusės am žiaus jam buvo suteiktos Mag-
de burgo teisės ir Daugų herbas.

Miestelio gyventojai aktyviai da lyvavo 1863 m.
sukilime, kai čia įvyko sukilėlių kautynės su
Rusijos imperijos kariuomenės daliniais.
1919-aisiais ties Daugais Lietuvos kariuo me-
 nė vėl kovėsi su tuomet jau sovietų  Rusijos ka-
riuomene. Nuo 1945 m. pra džios valsčiuje
veikė didelis Lietuvos partizanų dalinys, vė-
liau sudaręs Dai  navos apygardos Geležinio
Vilko rinktinės branduolį, 1949–1952 m. – Ka-

zimieraičio rinktinė, iki 1949 m. Ka les-
ninkų miške buvo Pietų Lietu vos sri-
ties partizanų štabas. Mieste lio herbas,
vaizduojantis mėlynais šarvais apsi-
ginklavusį karį buvo at kurtas 1998 me-
tais.

Gatvės pavadinimo iniciatorius,
Daugų seniūnės pavaduotojas Algir das
Marčiukonis aiškino, kad labiau įsi-
gilinęs į S. Nėries biografiją įsitikino,
jog ji kolaboravo su sovietais ir tuo pa-
čiu griovė kitų likimus. Be to, garsio-
ji poetė neturėjo jokių sąsajų su Dau-
gų miesteliu – jos vardu soviet mečiu
buvo pavadinta daugybė gat vių ir aikš-
čių įvairiuose Lietuvos miestuose ir
miesteliuose.  

S. Smetonienės gatvėje yra įsi kūru-
si pati miestelio seniūnija, taip pat ug-
niagesių komanda, be to, čia yra du gy-
venamieji namai. Pavadi ni mo pakeiti-
mui iš karto pritarė seniū nijos pastato
darbuotojai, tam ne priekaištavo  ir
abiejų namų gyventojai. Naujasis var-
das gatvei suteiktas neatsitiktinai –
Smetonų šeima ne kartą lankėsi Dau-
guose pas čia kunigavusį Vasario 16-
osios akto signa ta rą Vladą Mironą, ku-
rio vardu pavadinta gatvė remiasi į S.
Smetonienės gatvę. Daugų gimnazija, kurio-
je mo kosi 270 mokinių, taip pat pavadinta šio
signataro, kunigo, buvusio ministro pirmi-
ninko ir žemės ūkio minis tro V. Mirono vardu.

Lietuvoje bene geriausiai Smeto nų šeimos
istoriją žinanti ir knygas „Seserys: Sofija

Smetonienė ir Jad vy ga Tūbelienė” bei „Duetas: An-
 ta nas ir Sofija Smetonos” išleidusi Istori nės prezi-
dentūros Kaune istorikė, humanitarinių mokslų
daktarė In grida Jakubavičienė labai džiaugėsi šiuo
sprendimu ir „Draugui” patvir tino apie S. Smeto-
nienės ir Daugų miestelio sąsajas.  

„Labai džiaugiuosi ta žinia, kad Daugų mieste-

lis dabar jau turi S. Smetonienės vardu pavadintą gat-
 vę. Gerai, kad gatvės pavadinimo kei ti mo iniciatorius
Daugų seniūnės pavaduotojas Algirdas Marčiukonis
išdrįso iškelti tokį pasiūlymą ir S. Nė ries vardu pa-
vadintą gatvę, kurioje įsikūrusi ir miestelio seniū-
nija, per vadinti prezidentienės Sofijos Smetonie-

nės vardu. Tai ne tik pirmas atvejis, kai yra atsisa-
kyta su sovie tais kolaboravusios poetės vardo gat vės
ir geriau pasirinkta pagerbti S. Smetonienę. 

Jau keletą metų tyrinėdama S. Smetonienės
biografiją galiu patvirtinti, jog S. Smetonienė, kelis
dešimtmečius būdama vyro Antano Smeto nos, ak-
tyvaus lietuvybės puoselėtojo, visuomenės ir politinio
veikėjo, lietuviškų laikraščių redaktoriaus, Lietu vos
Tarybos pirmininko, o vėliau Lie tuvos prezidento,
15 metų vadova vusio šaliai  žmona, patardama savo
vy rui, būdama ištikima bendražyge,   plė todama
labdaros veiklą, bendraudama su oficialiais kitų ša-
lių atstovais, Lietuvos labui padarė labai daug. Su

Jakubavičienė norėtų, kad Daugų pavyzdžiu pasektų ir kiti Lietu-
vos miestai bei miesteliai.

Seniūnijos darbuotojai noriai pritarė pavadinimo keitimui.
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Lietuvos vadovės teigimu, šimt-
metis – mums labai brangus valstybės
atkūrimo simbolis. Nemažai mūsų
menininkų laisvės dvasios sėmėsi bū-
tent čia, Europos kultūros ir meno
sostinėje. Prieš 80 metų – 1937-aisiais –
Baltijos šalys jau buvo pristačiusios
savo kūrybą Paryžiuje, bendrame pa-
viljone pasaulinėje parodoje „Menas ir
technika moderniame gyvenime”
(L’Exposition
internationale
des arts et tech-
niques appli-
qués ą la vie mo-
derne). Ir štai –
mes sugrįžome.
Ši paroda, eks-
ponuojanti Bal-
tijos šalių sim-
bolizmą, siūlo
naują koncep-
ciją, leidžiančią
pažvelgti į Es-
tijos, Latvijos ir
Lietuvos XIX–
XX a. sandūros
meną kaip į
unikalų jų kultūrų kūrybingumą at-
skleidžiantį fenomeną. Dailininkų nau-
dota mitų, legendų ir alegorijų kalba
atspindi laikotarpį, kuomet Baltijos ša-
lių menininkai pradėjo suvokti savo
svarbų vaidmenį kuriant visuomenei
reikšmingus įvaizdžius. Šie meniniai
procesai paskatino tautinio sąmonin-
gumo stiprėjimą ir klojo pamatus Eu-
ropos kultūros kontekste gimstančių
nepriklausomų valstybių idėjai.

Pusę eksponatų, kuriuos šį
kartą D’Orsey muziejuje pri-
stato Lietuva, sudaro Mikalo-
jaus Konstantino Čiurlionio kū-
riniai: didingasis „Rex”, „Pa-
saulio sutvėrimo”, „Sonatų”,
„Pasakos”, „Liūdesio” ciklų ir
kiti kūriniai. Greta – Petro Kal-
poko, Antano Žmuidzinavi-
čiaus, Antano Vivulskio, Adomo
Varno, Ferdinando Ruščico, Bo-
leslovo Buikos tapybos darbai,
Petro Rimšos ir A. Vivulskio
skulptūros, Antano Jaroševi-
čiaus knygos „Lietuvių kry-
žiai” viršelio projektas ir leidi-
niai. Parodoje taip pat – Latvi-
jos menininkų Janis Rozentāls,
Vilhelms Purvītis, Estijos kū-
rėjų Kristjan Raud, Konrad Vilhelm
Mägi bei kitų kūriniai, iš viso – 133 dar-
bai: tapyba, grafika, pastelės, pieši-
niai, skulptūra.  

Lietuviški eksponatai buvo at-
rinkti iš Lietuvos dailės muziejaus
Vilniuje ir M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejaus Kaune, kurie kartu su Estijos
dailės muziejumi Taline ir Latvijos na-
cionaliniu dailės muziejumi Rygoje

yra šios parodos organizatoriai. Paro-
doje taip pat eksponuojami kūriniai ir
leidiniai iš privačių kolekcijų bei bib-
liotekų. Kūrybinės komandos nariai –
muziejų kuratoriai – glaudžiai ben-
dradarbiavo su žymiu šio laikotarpio
dailės tyrėju ir parodų kuratoriumi Ro-
dolphe Rapetti, rengdami parodą ir iš-
samų jos katalogą prancūzų kalba.

Visi eksponatai yra apdrausti.
Didžiausia suma – milijonu eurų – ap-
draustas M. K. Čiurlionio paveikslas

„Rex”.
D ’ O r s e y

muziejus Pary-
žiuje  – vienas
įžymiausių mu-
ziejų pasaulyje,
garsus didžiau-
sia impresionis-
tų meno kūrinių
kolekcija. Jis
kasmet sulaukia
apie 3 mln. lan-
kytojų.

P a s t a r a i -
siais dešimtme-
čiais Lietuvos ir
Prancūzijos kul-
tūriniai ryšiai

plėtojasi ypač intensyviai: vyksta ak-
tyvūs kultūros mainai, glaudžiai ben-
dradarbiaujama teatro, muzikos, kino,
dailės ir kitose srityse.

Parodą lydi plati kultūrinė prog-
rama. „Arte” televizija kuria doku-
mentinį filmą, vyks tarptautinė moks-
linė konferencija, skirta „Baltijos ir Eu-
ropos simbolizmo” bei nacionalinio ro-
mantizmo temoms, apskritojo stalo
diskusija. D’Orsey muziejaus Audito-

riume rengiamuose koncertuose skam-
bės Baltijos šalių muzika.

Paroda D’Orsey muziejuje veiks
iki liepos 15 d. Rudenį ji bus ekspo-
nuojama Estijos dailės muziejuje Ta-
line, vėliau – Latvijos nacionaliniame
dailės muziejuje Rygoje ir Nacionali-
nėje dailės galerijoje Vilniuje.

LRT.lt ir ,,Draugo” info

Lietuvos simbolistų kūriniai –
garsiajame D’Orsey muziejuje

Daugų miesteliu taip pat yra susiję ke-
letas S. Smetonienės akty vios visuo-
meninės ir politinės veiklos epizo-
dų”, – teigė istorikė. 

Savo 2016 metais išleistoje knygo-
je „Duetas: Antanas ir Sofija Smeto nos”
istorikė rašo, jog apie  S. Smeto nienės
daugkartinį lankymąsi Daugų mies-
telyje liudija artimas Smetonų šeimos
bendravimas su ten 1914–1918 m. ku-
nigavusiu Vladu Mironu. 1915 m. va-
saros pradžioje Smetonų šeima vasa-
rojo kun. V. Mironui priklausiusioje so-
dyboje Dauguose. Prasidėjus Pirmajam
pasauliniam karui ir vokie čiams už-
draudus laisvai važinėti toliau už gy-
venamosios vietos, Sme tonos su bi-
čiuliu V. Mironu galėjo su sisiekti tik
laiškais. 1917 metais, kai vokiečių oku-
pantai visiškai nusteke no krašto ūkį,
o mieste žmonės badavo, S. Smetonie-
nė, kaip Lietuvių drau gijos nukentė-
jusiems dėl karo šelpti pirmininko
žmona, nutarė iš vo kiečių valdžios
gauti leidimą ir vykti į Daugus pas kun.
V. Mironą ir atgabenti daržovių bei kitų
produktų badaujantiems vilniečiams. 

Prezidentas Aleksandras Stul gins-
 kis savo atsiminimuose aprašo atvejį,
kai S. Smetonienė kartu su kun. Povi-
lu Dogeliu gabeno maistą į Vilnių. Jis
rašo: „stigo daržovių, nes lietuvių pa-
bėgėlių skaičius Vilniuje vis augo. Iš-
vykti į kaimą buvo sudė tinga – reikė-
jo gauti vokiečių val džios leidimą.
Kartą tokį leidimą gavę, iš Vilniaus po-
ros arklių trau ki niu vežimu į kaimus
išvyko kun. Po vilas Dogelis ir Sofija
Smetonienė. Maisto jie gavo ir sėk-
mingai sugrįžo į miestą, tačiau lietuvių
komitetui to kių vežimų reikėjo ne vie-
no. Daugiau niekas nemėgino tokio žy-
gio kartoti, nes žinojo, kad vokiečiai lei-
dimo ne beduos”.

Pasak istorikės, kitas liudijimas
apie S. Smetonienės buvimą Dauguo se
yra aprašytas karinio veikėjo Kons-
tantino Žuko atsiminimuose. Juose jis
rašo, kaip 1917 m. gegužės mėnesį
Smetonos kartu su keletu Vilniaus lie-
tuvių ir pasikvietę ypatingąjį kaizerio
Wilhelmo patikėtinį, vokiečių civilinės
valdžios atstovą dr. Erich Zimmerle at-
vyko į Daugus pas kun. Vladą Mironą
praleisti keleto dienų ir neformalioje
aplinkoje aptarti būsimos Lietuvių
konferencijos sušaukimo klausimus.
Susitikime buvo kalbama, kad Rusija
jau silpna ir kad vokiečiai netrukus šei-
minin kausią Europoje.

Palikę svečius vaišintis ir links-
 mintis, S. Smetonienė ir V. Mironas, pa-
sikvietę kartu ir dr. E. Zimmerle, nuėjo
prie ežero pasiirstyti. Valtyje S. Sme-
tonienė ir V. Mironas tęsė pokal bį,
kad jeigu Rusija greitu metu suby rė-

sianti, būtų laikas pagalvoti, kaip lie-
tuviams nedelsiant paskelbti nu trau-
kus su ja visus saitus. Diskusija su E.
Zimmerle užsitęsė ir į krantą tri julė
grįžo tik auštant. E. Zimmerle galiau-
siai buvo įtikintas, kad teisiniam atsi-
skyrimui nuo Rusijos turįs būti įsteig-
tas koks nors lietuvių iš rinktas seimas. 

Netrukus dr. E. Zimmerle turėjo
vykti į Berlyną, tad S. Smetonienės ir
V. Mirono įkalbėtas pranešė apie lie tu-
vių norus atsiskirti nuo Rusijos ir
skelbti nepriklausomą kunigaikštiją ar
karalystę. Tokiu būdu 1917 m. rug sėjį
Vilniuje buvo sušaukta lietuvių kon-
ferencija, kurios metu išrinkta Lietu-
vos Taryba. 

„Remiantis išlikusiais Smetonų
aplinkos žmonių atsiminimais gali me
teigti, jog S. Smetonienė per neoficia-
lius pokalbius su vokiečių admi nistra-
cijos atstovais išsakydavo būsimos Lie-
tuvos Tarybos pirmininko A. Smetonos
pozicijas ir išsiderėdavo lietuviams
palankių sprendimų. Ap skritai, ben-
dravimui su vokiečių oku  pacine val-
džia S. Smetonienei labai padėjo „vo-
kiškas kraujas”, mat jos močiutė iš mo-
tinos pusės, Natalija Šarlota fon Osten
Sacken Chodakaus kienė buvo kilusi iš
kilmingos bu vusių Livonijos ordino ri-
terių fon Osten Sacken giminės ir nuo
vaikystės su ja Sofija ir kiti anūkai kal-
bėjo tik vokiškai. Taigi, vokiečiai turėjo
pagarbiai elgtis su bajoriškos kilmės,
turinčia kilmingo vokiečių kraujo ir
puikiai vokiškai kalbančia moterimi”,
– teigia I. Jakubavičienė.

Pasak istorikės,  būtų labai svei-
kintina, jei ir kitos savivaldybės gat-
vėvardžių svarstymų metu atrastų
daugiau istorinės savigarbos ir Lietu-
vos valstybės atkūrimo šimtmečio pro-
ga pasirinktų gatves pavadinti Pirmo -
sios Lietuvos Respublikos prezidentų
arba Nepriklausomybės akto signa-
 tarų vardais. Juk ir Prezidentas An ta-
nas Smetona, kuris savo vadovavimo
laiku buvo apkeliavęs kone kiek vieną
miestelį, iki šiol teturi vos 5 jo vardu pa-
vadintas gatves visoje Lietu voje. 

„Manau, kad S. Smetonienės var-
 do gatvė galėtų atsirasti ir Laikino joje
sostinėje Kaune bei gimtojo krašto
miestuose. Taip pat nepelnytai pa-
mirštas ir kuklusis darbštuolis mi-
nistras pirmininkas Juozas Tūbe lis.
Manau, kad mūsų miestų gatvėvar-
džiuose dabar dažnai vyraujantys pa-
vadinimai ‘Sodų’, ‘Šilo’, ‘Pušy no’, ‘Laz-
dynų’, ‘Riešutų’ ir panašūs rodo tik
mūsų bailumą, konformiz mą, nes daug
paprasčiau rinktis gėlių ar medžių pa-
vadinimus, nei padiskutuoti ir suteikti
gatvei istorinio as mens vardą”, – įsi-
tikinusi I. Jakuba vičienė.  

Neilgoje gatvėje yra vos keli namai.

Prancūzijos vadovas E. Macron ir Prezidentė D. Grybauskaitė parodos atidaryme D’Or-
sey.  R. Dačkaus nuotr.

Ferdinandas Ruščicas. ,,Nec Mergitur”.

Rugsėjo mėnesį Vilniaus paveikslų galerijoje buvo
pristatyti darbai, atrinkti tarptautinei parodai Pa-
ryžiuje.      Lietuvos dailės muziejaus archyvo nuotr.
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Doc. dr. Algimantas Jankaus kas,
Vilniaus universiteto Tarptau ti nių
santykių ir politikos mokslų in stitu-
tas (TSPMI).

Ši knyga yra labai są žiningas, do-
kumentais besiremian tis kronikinis
pasakojimas apie reikš  min giausius
Lietuvos laisvinimo by los reikalus,
pradedant Helsin kio ak to priėmimu
1975 metais ir bai giant 1994 metais, kai
svarbiausios išeivijos politinės orga-
nizacijos baigė savo veiklą (išskyrus
ALK’ą ir Pa saulio Lietuvių Bendruo-
menę). Ži nom, kad aštuntasis de-
šimtmetis bu vo atšilimo tarp didžių-
jų valstybių metas, ir Hel sinkio bai-
giamasis aktas yra to atšili mo simbo-
linė riba, kuri turėjo atsa ky ti į esmi-
nį mums klau simą: ar tai apsunkins
Lietuvos va davimo bylą ar ją pagrei-
tins? 

Autorius su akademiniu sąžinin-
 gu mu, labai nuosekliai atskleidžia,
ko kį milžinišką darbą (kreipimaisi, de-
monstracijos, akcijos, pareiškimai)
nuveikė išeivijos politinės organiza ci-
jos, artindamos Kovo 11-osios valsty-
bės atkūrimą. Man įdomiausia dalis
buvo išeivijos politinių organizacijų
veikla, dokumentai jau Atgi mimo lai-
kotarpiu 1987–1990 m.: kaip keitėsi jų
taktika, santykis su gyvenančiais lie-
tuviais. Buvo įdomu skai tyti apie 1989
m. Gotlande įvykusį po li tinių jėgų
susitikimą, kaip radikaliai pasikeitė
VLIK’o pozicija komunistų partijos at-
žvilgiu. Žiūrint iš šiandieninės pozi-
cijos, kyla klausimas: ar tai buvo tei-
singas sprendimas? 

Neturime
pamiršti, kad
Lietuva
atstatyta visų
lietuvių
pastangomis

Juozo Banionio knygos „Lietu -
vos laisvinimas Vakaruose po
Helsin kio akto 1975–1994”
pristatymas Kny gų mugėje
2018.02.23 (knygą išleido Lie tu-
vos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras 2017).

Kitas svarbus klausimas: ar mes,
mūsų politikai iki galo pasinaudojo su-
kaupta išeivijos patirtimi, intelektu?
Gal tam sutrukdė pilietybės įsta ty-
 mas?

Paskutiniai VLIK’o sprendimai
yra susiję su mano akademine insti-
tucija – Tarptautinių santykių ir po-
litikos mokslų institutu: 1992 m. bir-
želio 28 d. pasirašytas VLIK’o susita-
rimo su TSPMI protokolas. Skaičiau ir
žymėjausi pliusiukus ir minusiukus:
kas pagal tą protokolą po tiek metų įgy-
vendinta ir kas ne? Deja, minusiu kų
daugiau, nei pliusiukų. Nesu tik ras, ar
VLIK’ui suteiktas Vilniaus uni  versite-
to donatoriaus vardas – manau, kad čia
rašome minusą. VLIK’o vardu pava-
dinta TSPMI biblioteka ir reprezen-
tacinė auditorija – du pliusiukai, tik
klausimas, ar ta auditorija reprezen-
tacinė? Ar įrengta VLIK’ui skirta eks-
pozicija? Jos toje auditorijoje nėra –
minusiukas. Ar mokslinėje veikloje ty-
rinėtos VLIK’o istorinės ištakos, veik-
la, vaidmuo? Iš dalies taip, bet galėtų
būti daugiau.  Ar akademinių švenčių
metu profesūra kartu su studentais pa-
mini VLIK’o veikėjų vardus? Iš dalies
taip, bet nepakankamai. Apgailestau-
da mas turiu pripažinti, kad didžia da-
limi institutas pamiršo VLIK’o jam su-
teiktą impulsą ir paramą, paskiau-
sios studentų kartos apie tai nieko ne-
žino. 

Dr. Juozas Banionis, 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras vyr. istorikas.

Kai ra dau susitarimo tarp VLIK’o
ir TSPMI protokolą man taip pat kilo
klausimas, ar jis įgyvendintas? Tuo
metu Lietuvos diplomatai buvo gar-
baus amžiaus ir reikėjo pagalvoti apie
naujos diplomatijos kūrimą – būtent su
tokia intencija VLIK’as pasirašinėjo šį
susitarimą, tuo pačiu pasirūpinda-
 mas ir savo įamžinimu. Iš tiesų gaila,
kad susitarimas nepilnai įgyvendintas,
nes VLIK’e buvo tokios iškilios asme-
nybės, kaip pirmininkai Myko las Kru-
pavičius, Jonas Matulionis, Kęstutis
Valiūnas, Kazys Bobelis. Ta politinė po-
tencija, kurią turėjo išeivija (įdirbį su
tokiomis svarbiomis in stitucijomis,
kaip JAV Valstybės de partamentas,
Europos parlamentas ir kt.) nebuvo pa-
naudota. Kazys Bobelis yra reta išim-
tis, tad neatsitiktinai jį matome vir-
šelio nuotraukoje, kur užfiksuota gar-
siojo 1985 m. Baltijos laisvinimo žygio
akimirka, kai iš  Stokholmo ruošia-
masi plaukti į Hel sinkį.

To laikotarpio dokumentuose daž-
 nai išreiškiama viltis, kad atkū rus
nepriklausomybę bus pasinaudota iš-
eivijos potencialu, tačiau vėlesniuose
VLIK’o dokumentuose jau mato me
nusivylimo gaideles: negi išeivija rei-
kalinga tik aprūpinti doleriais (aky -
lesni skaitytojai knygoje ras ne mažas
sumas, kuriomis išeivija rėmė Sąjū-
džio veiklą)? Dėl kokių priežas čių mes

per mažai išnaudojome išei vijos po-
tencialą, jau būsimų tyrėjų objektas.

Dr. Ilona Strumickienė,
Vytau to Didžiojo universitetas,
Lietuvių išeivijos institutas. 

Juozas Banionis jau kelis de-
šimtmečius dirba išeivijos tema, tad
studentams rekomenduoju jo knygas,
kaip geriausią šalti nį apie septinto, aš-
tunto, devinto dešimtmečio lietuvių iš-
eivijos politi nį veikimą, jų intelek-
tualinį paliki mą, kurį atrandame tik
dabar. 

Nuo pat 19 amžiaus pabaigos, nuo
didžiosios lietuvių emigracijos bangos,
lietuviai už Lietuvos ribų pa dėdavo
Lietuvai pačiais sunkiausiais mo-
mentais. Ir kai reikėjo materialios
pagalbos po Pirmojo pasaulinio karo,
ir kai reikėjo išrūpinti tarptautinį
pri  pažinimą 1918 metų atkurtai Lie tu-
 vai, ir Lietuvai praradus nepriklau-
somybę po 1940 metų.  

Kai skaitau šią knygą, prisimenu
liaudies patarlę: išlįsti pro adatos sky-
lutę. Knygoje nuolat jaučiamas tas
begalinis išeivijos tikėjimas savo tau-
ta, noras prisidėti prie jos nepriklau-
somybės. Prisidengdama Helsin kio
procesais išeivija pakelia Lietu vos
nepriklausomybės klausimą aukš-
 čiausiu lygiu. Skaitydami šią knygą
mes galime mokytis iš išeivijos, kaip
sunkiomis aplinkybėmis ne nuleisti
rankų, kaip pasiekti tikslą, kuriuo
tikime. 

Dr. Aldona Vasiliauskienė. 
Tai tikrai kruopštus metraštinis

darbas, turintis didžiulę išliekamąją
vertę. Tai sulesioti dokumentai iš
visų galimų ir, sakyčiau, net ne visai
galimų šaltinių. Šioje knygoje pami-
nėti du Lietuvai svarbūs katalikiški
renginiai, kuriuose matome ypatingą
išeivijos vaidmenį. Tai 1984 metais vy-
kęs Šv. Kazimiero 500 metų jubiliejus
ir 1987 m. paminėtas 600 m.  Lietuvos
Krikšto jubiliejus – šio jubiliejaus
proga knygoje randame VLIK’o laiš ką
popiežiui Jonui Pauliui II. Trupu tėlį
praplėsiu ir paakcentuosiu šį įvykį,
nes Lietuvos 600 metų krikšto jubi-
liejus ištisus metus minėtas įvai riose
valstybėse – ten, kur buvo dides nės lie-
tuvių bendruomenės. 

1987 m. birželio 19 dieną Pre ziden-
tas Ronald Reagan Baltuosiuose Rū-
muose Washingtone priėmė Lietu vos
krikščionybės jubiliejaus centrinio
komiteto atstovus, kuriuos pas prezi-
dentą palydėjo nepriklausomos Lie-
tuvos diplomatijos atstovas Stasys
Bačkis. Delegaciją sudarė vyskupas
Paulius Baltakis, kunigas Kazimie ras
Pugevičius, krikščionybės jubi lie jaus
komiteto pirmininkas Jonas Kava-
liūnas, Loreta Stukienė, Staselė Ignė
Marijošiūtė, Angelė Nelsienė ir Jonas
Vaitkus. Delegacijos susitiki me su
prezidentu dalyvavo prezidento asis-
tentas Linas Kojelis. Labai svarbus šio

susitikimo momentas, apie kurį kny-
goje užsimena ir Juozas Banionis:
prezidentas pažymėjo, kad jis atkreips
sovietų komunistų partijos generali-
nio sekretoriaus M. Gor bačiovo dė-
mesį į tikinčiųjų persekiojimą Lietu-
voje ir prašys, kad šis per sekiojimas
būtų sustabdytas. Prezi den tas paste-
bėjo, kad gerai supranta, jog religinės
laisvės varžymai Lietu voje aptemdys
krikščionybės jubiliejaus iškilmes.
Vyskupui P. Baltakiui įteikus prezi-
dentui lietuvių sąžinės kalinių sąrašą
prezidentas užtikrino, kad jis jį įteiks
Gorbačiovui arba pa ves valstybės sek-

retoriui George P. Shultz jį pristatyti
sovietų užsienio reikalų ministrui E.
Ševardnadzei. 

Į Lietuvos krikšto jubiliejaus iš-
kilmes Romoje atvyko delegacija iš pa-
 vergtos Lietuvos: kunigai Antanas
Vaičius, Juozas Barkauskas, Kazi mie-
 ras Gasčiūnas, Jonas Juodelis, Al gi-
mantas Kajackas, Ričardas Mi ku tavi-
čius, Pranas Račiūnas, Vytau tas Ka-
zimieras Sudavičius ir Kazi mieras
Vaičionis. Šia proga Romoje vyko tarp-
tautinis seminaras apie krikščionybės
kelią į Lietuvą, vokie čių, lenkų, italų
bei lietuvių moksli ninkai kalbėjo apie
krikščionybę. Buvo organizuotos spau-
dos konferencijos, popietė Šv. Kazi-
miero kolegijoje, Kryžiaus kelio pro-
cesija Šv. Petro bazilikoje. Audiencijoje
pas popiežių ir Mišiose Laterano Šv.
Jono bazilikoje dalyvavo 3 tūkstančiai
lietuvių. 

Po kelių dienų birželio 28 d. iškil-
 mingose pamaldose Cappella Papale
(Popiežiaus Mišios) Šv. Petro bazilikoje
popiežius Jonas Paulius II pa laimin-
tuoju paskelbė arkivyskupą Jurgį Ma-
tulaitį (renkant medžiagą beatifikaci-
jos bylai ypač daug nuvei kė Anglijoje
gyvenusieji marijonai). Į šv. Mišias Ro-
moje popiežius sukvietė reziduojan-
čius kardinolus, visų Eu ro  pos vysku-
pų konferencijų atstovus, 115 valstybių
diplomatinį korpusą, akredituotą prie
Vatikano, ir pasirū pino, kad šis mi-
nėjimas vyktų tuo pat metu, kaip ir mi-
nėjimas Vilniuje prie Šv. Kazimiero
karsto (tuomet karstas buvo Šv. Petro
ir Šv. Povilo bažnyčioje).

Nukelta į 11 psl.

Dr. Aldona Vasiliauskienė. 

Dr. Algimantas Jankaus kas Dr. Juozas Banionis Dr. Ilona Strumickienė



Ieva Dilytė

Į LF įstojau 2015 metais ir iškart aktyviai įsitraukiau
į LF Pelno skirstymo komisijos Stipen dijų pakomisės dar-
bą. Tuo metu pla čiau susipažinau su Fondo veikla ir su-
pratau, kaip svarbu yra remti ir puoselėti Fondo veiklą.

Jau dešimt metų esu Čikagos tarptautinės susigi-
miniavusių mies tų programos atstovė, vykdau bendra-
darbiavimo veiklą su Vilniaus ir kitų pasaulio miestų sa-

v iva ldybėmis,
diplomatinėmis
atstovybėmis ir
tarptautinėmis or-
ganizacijomis.
2014 m. ga vau
Lietuvos užsienio
reikalų minis tro
padėką už akty-
vią veiklą, asme-
 ninį indėlį ir ryšių
plėtojimą tarp su-
 sigiminiavusių
miestų Vilnius-Či-
ka ga bei Lietu-
vos vardo garsi-
nimą.

Esu baigusi meno istorijos studijas, tad Lietuvos kul-
tūros klausimai man yra ypač svarbūs. Palaikau ry šius
su Lietuvos meno kūrėjais ir mu ziejais, domiuosi išei-
vijos daile. Džiau giuosi, kad mano sūnus gali lankyti Či-
kagos lituanistinę mokyklą ir mokytis lietuvių kalbos bei
kul tūros. Dalyvauju šios mokyklos veikloje, taip pat ben-
dradarbiauju su lie tuviška spauda bei puoselėju ryšius
su lietuviškomis organizacijomis. 

Manau, kad LF at lieka gyvybiškai svarbią misiją iš-
 saugant lietuvybę globaliame pasau lyje. Kandida tuoju
į LF tarybą, nes noriu savo profesine ir visuomenine pa-
tirtimi  prisidėti prie Fondo veiklos saugant ir puoselė-
jant lietuvišką tapatybę.
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Rinkimai į LF tarybą ir Kontrolės komitetą
2018 m. balandžio 28 d., šeštadienį, Pasaulio lie-

tuvių centre, 14911 127 St., Lemont, IL 60439 įvyks 55-
asis me tinis Lietuvių Fondo (LF) narių suva žiavimas. Su-
važiavimo metu vyks rinkimai į LF tarybą ir į LF Kont-
rolės komitetą. Į LF tarybą trejų metų ka dencijai bus iš-
rinkti 5, į Kontrolės ko mitetą vienerių metų kadencijai
– 3 nariai.

Papildomi kandidatai į LF tarybą ir Kontrolės ko-
mitetą galės būti siūlomi ir LF narių metinio suvažia-
vimo metu. Suvažiavime pasiūlyti kandida tai turės pri-
statyti trumpą savo bio grafiją ir atsakyti į pateiktus klau-
simus.

Siūlome susipažinti su kandidatais į LF tarybą ir
į LF Kontrolės komitetą.

Kandidatai į LF  tarybą

Rimantas  P. Griškelis

Savo veiklą LF pra dė jau 2006 metais, kai pirmą kar-
tą buvau pakviestas kandidatuoti į LF tarybą. 1966 me-

tais bai giau Uni-
ver sity of Detroit,
kur įsigijau archi-
tektūros bakalau-
ro laipsnį. Persi-
kėlęs į Čikagą, iki
1982 m. dir bau
garsioje architek-
tūros firmoje
, , S k i d m o r e
Owings Merrill”,
kur ta pau asoci-
juotu partneriu.
1986 m. įkū riau fir-
mą ,,Griskelis
Young Harrell” ir
šiuo metu esu šios

firmos direktorius emeritus. Darbas stei giant naują fir-
mą ir ją išlaikant, pareikalavo nemažai supratimo, iš tver-
mės, kantrybės ir pasišventimo nusistatytiems tikslams.
Svarbiau sios architekto ypatybės, siekiant galutinių

Audra Pavilčius Karalius

Į LF įstojau 1976 me tais, kai baigiau universitetą ir
pra dėjau dirbti. Esu baigusi chemijos ir teisės studijas.
Dirbau advokate, verslo lydere, mokslininke įvairiose ben-

drovėse ir profe-
sore Kendall ko-
legijoje, o šiuo
metu dirbu advo-
katų kontoroje
,,Boodell & Do-
manskis, LLC”.
Mano patyrimas
teisinėje srityje
padeda stiprinti
Fondo teisinę pa-
dėtį, savivaldos
principus. Esu
baigusi lituanisti-
nę mokyklą, mo-
kytojavau S. Da-
riaus ir S. Girėno

lituanistinėje mokykloje, buvau Maironio lituanis tinės mo-
kyklos tėvų komiteto nare ir pirmininke. Ėjau JAV LB So-
cialinių reikalų tarybos narės pareigas. Au gant sūnui, ne-
mažai prisidėjau prie Čikagos lietuviškojo  jaunimo veik-
los lituanistinėje mokykloje, sporto ko mandose ir jūrų
skautų veikloje. Ma no šeimoje lietuvybė suprantama kaip
labai svarbi asmenybės dalis. LF remia tas lietuviškas
organizacijas, be kurių lietuviška bendruomenė, ypač
Amerikoje, neišliktų. Ši bendruomenė mums, lietu-
viams, ypač jaunajai kartai, suteikia progą susitikti, drau-
gauti ir suprasti, ką reiškia būti lietuviu Amerikoje. Pra-
žūti ame rikietiškajame „tautų katile” labai lengva, todėl
mums ypač svarbu, kad mūsų vaikai išlaikytų lietuviš-
ką tapa tybę, kad jie didžiuotųsi esą Ame rikos lietuviais
ir kad perduotų mūsų kultūros paveldą ateinančioms kar-
toms. 

Marius Kasniūnas

Apie LF ir jo gerus darbus žinau seniai. Paaugus
mano vaikams ir jiems pradėjus lan kyti lituanistines mo-
kyklas, įsitrau kiau į šių mokyklų veiklą. Vykdant įvairius
projektus ir telkiant jiems lėšas, pastebėjau, kad, nors
tėvai ir gausiai atsiliepdavo į paramos prašymus, di-

džiausia pagalba
ateidavo iš LF.
Man tapus Dai-
 navos stovyklos
tarybos nariu ir
pradėjus ieškoti
lėšų stovyklai iš-
laikyti, į mūsų
prašymus taip
pat atsiliepė LF.
Ši patirtis man
leido suprasti,
kaip Fondas rū-
pinasi lietuviš-
kuoju jaunimu ir
visapusiš kai re-
mia jo veiklą. Ga-
liausiai ir pats as-

meniškai panorau prisidėti prie LF darbų. Būdamas LF
nariu, įsijungiau į LF darbuotojų gretas: buvau išrinktas
į Kontrolės komitetą, vėliau tapau LF tarybos nariu, Fon-
do tarybos pir mininku. Šiuo metu esu LF valdybos pir-
mininkas. Matau, kaip svarbu, kad LF toliau augtų, stip-
rėtų. Žiūrė dami į ateitį matome, kad svarbu ne tik išlai-
kyti lietuvybę, kultūrinę bei bendruomeninę veiklą.
Mums svarbu, kas tęs mūsų darbus. Todėl pag rin dinis

Dr. Antanas G. Razma, Jr.

Į LF įstojau būda mas 17-os, 1969 metais. Dirbda-
mas profesinį darbą, priklausiau įvai riems ,,Advocate
Christ” ligoninės ko mitetams, juose dažnai pirminin ka-
 vau, esu buvęs ,,Advocate Christ” Medicinos fakulteto
pirmininku. Taip pat vadovauju daktarų korporacijai, tu-
riu verslo vadybos patirties. Nemažai dalyvauju lietuvių
vi suomeninėje veikloje. Visą savo gyve nimą priklausau

Ateitininkų fede-
racijai, esu buvęs
SAS centro val-
dybos vicepirmi-
 ninku, priklausiau
,,Ga jos” korpora-
cijos valdybai.
Nuo 1986 iki
1989 metų ėjau
JAV LB So cialinių
reikalų tarybos
pirmininko parei-
gas, 1997–2004
metais buvau Pa-
saulio lietuvių
centro tarybos
na riu. Pirmininka-
vau dviem PLC
poky liams, padė-
jau rinkti lėšas

Maironio lituanistinės mokyklos klasių įrengi mui. Į LF veik-
lą įsitraukiau 1987 metais. 1987–1989 me tais buvau ir
nuo 2010 metų iki dabar esu LF tarybos narys. Esu veik-
lus žmogus, turiu vadovavimo patirties. Manau, kad tai
pravers dirbant LF. Fondas yra artimas mano širdžiai,
ypač dėl to, kad mano tėvas buvo vienas jo steigėjų. LF
yra svarbiausia lietuvių išeivijos organizacija. Jei ne jis,
fi nansinio užnugario neturėtų dauguma lietuviškų or-
ganizacijų. Noriu, kad LF toliau liktų pag rindine išeivi-
jos veiklos atrama ir toliau stiprėtų. 

Bus daugiau

Rūta Kulbis

LF narė esu nuo 1974 metų. Į LF narius mane įra-
šė tėvai, patys buvę dideli LF rėmėjai. Baigusi North wes-

tern universitetą
jau daugiau nei
25-erius metus
dirbu techno logi-
jos srityje. Esu
dirbusi privačio-
 se, labdaringose
ir valdiškose įstai-
go se. Taikant
naujas technolo-
gijas ir me todiką,
padedu pakelti tų
įmonių darbo na-
šumą. Baigiau
Maironio lituanis-
tinę mokyklą.
Nuo mažens esu
ateitininkė, nuo

1998 metų – Sendraugių stovyklos Dainavoje or ga niza-
cinio komiteto narė. Keliau dama po pasaulį – lankiau-
si Europo je, Pietų Amerikoje, Azijoje, Kanado je – visa-
da domėjausi kitose šalyse įsikūrusiais lietuviškais
centrais. Daug metų aktyviai dalyvaujant JAV Lietuvių
Bendruomenės veikloje ne kartą teko vykdyti programas,
kurias rėmė LF, pvz., stovyklas Dainavoje, Neringoje ir
Rake, Dainų ir Tautinių šokių šventes, Pa saulio lietuvių
jaunimo kongresus ir pan. Man yra garbė, kad 3 metus
esu aktyvi LF tarybos narė ir savo darbu prisidedu prie
Fondo planų kūrimo ir jų įgyvendinimo. Esu įsitikinusi –
LF ateitis yra šviesi ir teikianti vilčių, tikiu jo ateitimi. Tik
LF padedant lietuvybę galėsime perduoti iš kartos į kar-
tą. 

rezultatų, yra suprasti ir vertinti kitų norus bei siekius,
organizuoti būtinus darbus ir jų eigą, išryškinti priorite-
tus, be dvejonių vykdyti pagrindinius sprendimus,
veiksmingai vadovauti darbuotojams ir laikytis nustatytos
krypties. Ma nau, kad šios ypatybės labai svarbios ir dir-
bant lietuviškose organizacijose. LF yra gal vienintelė to-
kio masto išeivijoje veikianti organizacija, kurios pa-
grindinis tikslas – finansiškai remti lietuvišką švietimą,
kul tūrinius renginius, mokslą, siekiant išlaikyti papročius,
kalbą ir visuo meninį gyvavimą. Tikiu, kad savo pa tirtimi
galėsiu prasmingai prisidėti prie LF veiklos ir toliau ją tę-
sti. Man malonu prisidėti prie tokios garbingos organi-
zacijos darbo ir kilnių tikslų siekimo.

mano rūpestis – užtikrinti lietuviškos veiklos tęstinumą
atei nan čioms kartoms. Tad ir mano vi suo meninė veik-
la yra skirta padėti būtent toms organizacijoms, kurios,
aš tikiu, galės tuo pasirūpinti. LF, ma no įsitikinimu, yra
stipri organizacija, kuriai rūpi lietuviška veikla, todėl tei-
giamai vertinu Fondo ateitį. Turiu pakankamai noro ir ener-
gijos toliau dirbti LF ir jį stiprinti.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Nenustatė kieno 3 mln. eurų 
Vilnius (ELTA) – Valstybinė mo-

kesčių inspekcija (VMI) 2,9 mln. eurų
pripažino bešeimininkiu turtu ir šie pi-
nigai buvo pervesti į Lietuvos valsty-
bės biudžetą. 

Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos (FNTT) Kauno apygardos
valdyba ir Kauno apygardos prokura-
tūra ikiteisminiame tyrime nenustatė
areštuotų 2,9 mln. eurų teisėto šeimi-
ninko. 

FNTT tyrėjai, bendradarbiaudami
su Lietuvos finansų įstaigomis ir už-
sienio valstybių finansinės žvalgybos
padaliniais, 2015 m. atskleidė tarp-
tautinę pinigų plovimo schemą, kuria
buvo bandoma Lietuvoje bei kitose
valstybėse legalizuoti 2,9 mln. eurų.
Šios lėšos buvo areštuotos. 

Aiškinantis milijoninio pavedi-
mo aplinkybes buvo nustatyta, kad
Gruzijoje registruotai bendrovei lė-
šas pervedė dvi abejotinos reputacijos
Nigerijos bendrovės. 

Trejus metus trunkančio tyrimo
metu surinkti duomenys rodo, kad
mokėjimo pavedimai buvo atliekami
įmonių, registruotų įvairiose pasaulio
valstybėse, vardu, o jų savininkai ir
steigėjai yra dar kitų užsienio valsty-
bių piliečiai. 

Susijusios įmonės ne kartą teikė
įvairius prieštaringus dokumentus

apie tai, kokioms prekėms įsigyti buvo
skirtos milijoninės lėšos. Dokumen-
tuose buvo nurodoma, kad perkama ap-
saugos įranga, vėliau – šarvuoti auto-
mobiliai ir jūrinių konteinerių pakė-
limo platformos. 

Įvairūs asmenys užsienyje ir Lie-
tuvoje bandė pateisinti Vokietijos įmo-
nei pervestų lėšų teisėtumą, teikė įva-
rius fiktyvius ir suklastotus doku-
mentus (tarp jų ir dokumentus, neva
patvirtinančius teisminius ginčus tarp
Nigerijos, Vokietijos ir Gruzijos įmo-
nių).

Tyrimo metu buvo išaiškintas ir
faktas, kai buvo bandyta užvaldyti Vo-
kietijos bendrovę, kuomet Lietuvoje
veiklą vykdančiam bankui buvo pa-
teikti išmaniai suklastoti duomenys
apie bendrovės direktoriaus pakeiti-
mą, siekiant atgauti apribotas milijo-
nines lėšas. 

Tyrimo metu nenustatyti konk-
retūs asmenys, inicijavę pinigų per-
vedimą per kelių užsienio valstybių
bendrovių sąskaitas ir turėję fakti-
nes galimybes disponuoti esančiais
pinigais. 

Įvertinus šias aplinkybes, buvo
inicijuota procedūra pripažinti 2,9
mln. eurų bešeimininkiu turtu, o pi-
niginės lėšos pervestos į Lietuvos vals-
tybės biudžetą. 

Svarsto ištuštėjusių kaimų likimą
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-

riausybė posėdyje svarstė keliolikos
kaimų likimą. Norima naikinti kelio-
lika kaimų Vilkaviškio rajone, kurie
yra likę be gyventojų ar su mažai gy-
ventojų. 

Tuo pačiu aptariamas ir kelių kai-
mų atkūrimo klausimas – vieną at-
kurti reikalauja patys gyventojai, o
keli atkuriami grąžinus žemę reformos
metu.

Vyriausybei siūlymus naikinti
kai kuriuos kaimus, pakeisti teritorijų
ribas ir pavadinimus pateikė Vilka-
viškio rajono savivaldybės taryba,
kaip teigiama, įvertinusi apklausoje
pareikštą vietos gyventojų nuomo-
nę. 

Pagal projektą, Vilkaviškio rajone
siūloma panaikinti Bartninkų seniū-
nijos Ančlaukio, Šeimenos seniūni-
jos Būdežerių, Lobiškių, Vižaidų, Klau-
sučių seniūnijos Didvyžių, Pajevonio
seniūnijos Santaros kaimus. Šių kaimų
pavadinimai registruoti Adresų re-
gistre, bet, VRM žiniomis, juose nebe-
likę registruotų žemės sklypų ar gy-
ventojų, deklaravusių savo gyvena-
mąją vietą.

Taip pat siūloma naikinti Gižų

seniūnijos Strazdžių, Keturvalakių se-
niūnijos Indūriškių, Gobiškių, Papla-
būdiškių, Vienbiskių, Bartninkų se-
niūnijos Pagerniavės II kaimus. Šiuo-
se kaimuose registruota po 1-3 sklypus,
tačiau gyventojų, deklaravusių savo
gyvenamąją vietą, nėra.

Naikins ir Bartninkų seniūnijos
Kunigiškių ir Norvydų kaimus. Šių
kaimų žemės sklypai susipynę su gre-
timomis gyvenamosiomis vietovėmis,
ir dauguma juose deklaravusių gyve-
namąją vietą gyventojų siūlymui pri-
tarė.

Nebeliks Pilviškių seniūnijos
Dvarnųjų bei Padurpinyčio kaimus.
Juose dar gyvena maždaug 330 gyven-
tojų. Teigiama, kad 257 iš jų pareiškė
nuomonę apklausoje ir siūlomiems
sprendimams pritarė.

Taip pat siūloma atkurti kai ku-
riuos jau panaikintus kaimus: Ketur-
valakių seniūnijoje Parausėlių, Ky-
bartų seniūnijoje Obeliškių, Saugučių
kaimus, Klausučių seniūnijoje Juškų
kaimą, Šeimenos seniūnijoje Stolau-
kėlio kaimą. 

Pageidaujant patiems gyvento-
jams, Klausučių seniūnijoje naujai at-
kuriamas Žaliosios kaimas. 

Mažins medikų darbo krūvį
Vilnius (Mano vyriausybė) – Dėl

ilgų eilių dalis pacientų atideda krei-
pimąsi į sveikatos priežiūros specia-
listus. Tai turi įtakos gyvenimo truk-
mės rodikliams, kurie Lietuvoje ne-
siekia Europos Sąjungos (ES) vidurkio.

„Turime vienus prasčiausių ES
mirtingumo rodiklių, nors daugybės
mirčių būtų galima išvengti, jei gy-
ventojai daugiau dėmesio skirtų svei-
kai gyvensenai, prevencijai ir laiku
kreiptųsi į sveikatos priežiūros įstai-
gą”, – teigiama paskelbtoje Vyriausy-
bės 2017 metų veiklos ataskaitoje.

Visų pirma žadama trumpinti ei-

les pas šeimos gydytojus ir speciali-
zuotoms paslaugoms gauti. 

Jau šiuo metu pradedamos didin-
ti gydytojų komandos, skatinamos
mobiliosios paslaugos, įvedamos nuo-
tolinės konsultacijos „gydytojas gy-
dytojui”.

Vyriausybė numato stiprinti grei-
tosios medicinos pagalbos pajėgumus.

Kaip pabrėžiama Vyriausybės
ataskaitoje, efektyvinamas įstaigų
tinklas, skirtas gydymo kokybei už-
tikrinti, didinamas slaugos ir palai-
komojo gydymo prieinamumas, slau-
gos vietų skaičius. 

S. Skripal yra sąmoningas ir gali kalbėti
Londonas (ELTA, BNS) – Praėjus

daugiau kaip mėnesiui po pasikėsini-
mo, buvęs rusų dvigubas agentas Ser-
gejus Skripal yra sąmoningas ir gali
kalbėti.

„Policija greitu metu galės pasi-
kalbėti su žmogumi, pagrindine ap-
nuodijimo Solsberyje skandalo figūra.
Buvusio rusų agento Sergejaus Skripal
būklė nebėra kritinė, jis gerai rea-
guoja į gydymą ir kalba”, – pranešė te-
levizijos kanalas „Sky News”.

Vyriausioji Solsberio ligoninės
gydytoja Christine Blanchard teigė,
kad S. Skripal „gerai reaguoja į gydy-
mą, jo sveikata sparčiai gerėja, būklė
nebėra kritinė”.

66-erių metų S. Skripal ir jo 33-jų
duktė Julija kovo 4-ąją Solsberyje buvo
rasti be sąmonės ant suolelio. Britų
duomenimis, jie buvo apnuodyti „No-

vičiok” grupės kovine medžiaga. Lon-
donas dėl išpuolio kaltina Rusiją, ši tai
neigia. 

Didžiosios Britanijos valdžia
svarsto galimybę siūlyti Solsberyje
apnuodytiems Sergejui Skripal ir jo
dukrai Julijai persikelti į Jungtines
Valstijas ir pasikeisti pavardes, pra-
nešė savaitraštis „The Sunday Times”.
Savaitraščio teigimu, Didžiosios Bri-
tanijos žvalgybos agentūra MI6 tokį va-
riantą svarsto su kolegomis iš CŽV,
„siekiant išvengti naujų bandymų nu-
žudyti” Skripalius.

„Jiems pasiūlys kitas pavardes”, –
rašoma „The Sunday Times”.

Be JAV, Skripal gali rinktis gy-
venti Kanadoje, Australijoje arba Nau-
jojoje Zelandijoje, tačiau, šaltinių tei-
gimu, pirmenybė teikiama Jungti-
nėms Valstijoms.

Rusiją erzina JAV pagalba Baltijos šalims 
Maskva (BNS) – JAV  pelnosi iš

ginklų pardavimo Baltijos šalims, to-
kiu būdu kiršindama europiečius, tre-
čiadienį pareiškė Rusijos užsienio rei-
kalų ministerijos atstovė Marija Za-
charova.

„Už europiečių pinigus tiekiama
amerikiečių gamybos ginkluotė. JAV iš
to gauna naudos ir pinigų, o ką gauna
europiečiai? Kam tie ginklai?” – kalbėjo

M. Zacharova, komentuodama išva-
karėse įvykusį JAV ir Baltijos šalių vir-
šūnių susitikimą bei Washingtono pla-
nus parduoti trims Baltijos šalims 100
mln. JAV dolerių vertės ginklų.

„Viena vertus, tiekiami gink-
lai,  kita vertus  – nuolat kiršinamos
valstybės, ypač Europos šalys. Kuo
tai gali baigtis, istorija turi įvairių at-
sakymų”, – sakė URM atstovė.

Nepaisant skandalų, auga D. Trump populiarumas
Washingtonas (ELTA) – Nepai-

sant menamų sekso skandalų ir chao-
so dėl personalijų Baltuosiuose rū-
muose, auga JAV prezidento Donald
Trump populiarumas. Apklausa rodo,
kad jo reitingas yra aukščiausias nuo
praėjusių metų gegužės. Paskelbtais
duomenimis, 42 proc. respondentų ap-
skritai yra patenkinti prezidentu, o 54
proc. nepatenkinti. Tai, palyginti su D.
Trump pirmtakais, vis dar yra isto-
riškai žemas reitingas. 

JAV prezidentas atleido savo vals-
tybės sekretorių ir savo patarėją sau-
gumo klausimais. Protestuodamas
prieš ginčytiną prekybos karo politiką,
pasitraukė vyriausiasis patarėjas eko-
nomikos klausimais. Tuo pat metu D.

Trump vis didesnio spaudimo sulaukia
iš Rusijos aferą tiriančio specialiojo ty-
rėjo Robert Mueller. Prezidentas, be to,
susiduria su problemomis rasti paty-
rusių teisininkų, kurie norėtų jam at-
stovauti. 

D. Trump stiprioji pusė tuo tarpu
toliau išlieka ekonomika – vienintelė
politikos sritis, kurioje prezidentas
sulaukia daugiau pritarimo nei kriti-
kos. 48 proc. patenkinti jo ekonomine
politika, 45 proc. – nepatenkinti. Tačiau
tai negalioja neseniai D. Trump pa-
kurstytam muitų ginčui. Tik 38 proc.
apklaustųjų teigiamai vertina jo pre-
kybos politiką, 50 proc. jai nepritaria.
Dauguma nepritaria ir prezidento už-
sienio politikai. 

„Facebook“ įkūrėjas liudys JAV Kongresui
Washingtonas (BNS) – Socialinio

tinklo „Facebook” generalinis direk-
torius Mark Zuckerberg šią savaitę
duos parodymus JAV Kongresui, pa-
aiškėjus, kad britų politinio konsul-
tavimo bendrovei „Cambridge Analy-
tica” buvo nutekinti 50 mln. vartotojų
duomenys, pranešė vienas iš Atstovų
Rūmų komitetų.

Šis Energetikos ir komercijos ko-
miteto posėdis turi prasidėti balandžio
11-ąją.

M. Zuckerberg tikriausiai teks
keletą kartų duoti parodymus Kong-
resui, jo didžiuliam socialiniam tink-
lui įklimpus į skandalą dėl „Cambridge
Analytica” veiksmų.

Britų konsultavimo įmonė, ku-
rios paslaugomis naudojosi Donald
Trump 2016 metų JAV prezidento rin-
kimų kampanijos štabas, įsigijo apie 50
mln. „Facebook” vartotojų asmeni-
nių duomenų.

Šiuos duomenis bendrovė, pasi-
telkusi psichologinį portretą kuriančią
programėlę, panaudojo kuriant psi-
chologinius profilius, kuriais galimai
buvo  veikiama balsuojančiųjų nuo-
monė per rinkimus.

„Facebook” įkūrėjas taip pat buvo
pakviestas į balandžio 10-ąją vyksian-
tį Senato teismų komiteto posėdį, ku-
riame dalyvaus ir bendrovės „Google”
vadovas Sundar Pichai bei „Twit-
ter” generalinis direktorius Jack Dor-
sey.

M. Zukerberg šią savaitę aiškinsis Kongre-
sui. Wired nuotr.
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Bendrai iškilmėse Romoje daly-
vavo 4 tūkst. lietuvių iš viso pasaulio.
Savo pamoksle Šv. Petro bazilikoje po-
piežius Jonas Paulius II kalbėjo: „Ši
šventė tenuveda Jus arčiau prie Kris-
taus”.

Lietuvos krikšto jubiliejui pami-
nėti Vatikano paštas išleido specia-
lius pašto ženklus. 

Popiežiaus Jono Pauliaus II dė me-
 sys Lietuvai nepasibaigė su jubi lie ju-
mi: po metų jis vyskupo Vincen to Slad-
kevičiaus asmenyje paskyrė Lietuvai
kardinolą, o dar po kitų pa keldamas
vyskupą Julijoną Sladkevi čių Vilniaus
arkivyskupu ordinaru įjungė Vilniaus
arkivyskupiją į baž ny tinę Lietuvos
provinciją – to mums trūko nuo prie-
škario laikų. 

Simboliška, kad 2017 m. knygos au-
torius Juozas Banionis apie svarbiau-
sius lietuvių ir lenkų klausimus skai-
tė pranešimą konferencijoje Var šuvoje
– tai buvo tarsi tąsa tos konferencijos,
kuri vyko 1987 m. Vatikane. Juozo Ba-
nionio knygos, visas rūpes tis dėl Lie-
tuvos, lietuvybės yra VLIK’o vadovo
Mykolo Krupavičiaus darbų ir idėjų
tąsa.

Dr. Juozas Banionis

Kodėl knygoje pasirinktos tokios laiko

ribos: nuo Helsinkio akto 1975 m. iki

1994 m.?

Helsinkio aktas buvo labai įvairiai
vertinamas išeivijoje ir ją supriešino.
Štai trečioje akto pastraipoje už fik-
suotas tuometinis Europos valstybių
sienų status quo lyg ir reikštų Lie-
 tuvos okupacijos pripažinimą, nes tuo-
metiniame Europos žemėlapyje Lie-
tuvos nebuvo. Tuo Helsinkio ak tas
kai kurias organizacijas labai nu liūdi-

no, o štai kitos jame rado gali mybę per-
iodiškai Europos saugumo ir  bendra-
darbiavimo konferencijose kelti klau-
simą, kaip laikomasi Hel sinkio akto
principų. Knygoje yra tas viltingas
nutarimas, kurio pagrindu išeivija
nuoširdžiai ruošėsi kiekvienam susi-
tikimui, pradedant Belgradu ir bai-
giant Maskva (konferencija Maskvoje
jau vyko po pučo ir po tarptautinių Lie-
tuvos pripažinimo varžytuvių, joje iš-
eivijos atstovai dalyvavo tik kaip sve-
čiai). 

1993 metų data svarbi, nes tuo met
prezidentas A. M. Brazauskas pa si-
 prašo į NATO organizaciją, o 1994 m.
gaunam atsiliepimą iš JAV prezidento
B. Clinton, kad tai visiškai įmanoma.

Knygos baigiamajame viršelyje,
sujungdamas seną ir naują išeivijas,
pacitavau dar 1935 metais pasakytus,
mano supratimu labai pramatančius,
Antano Smetonos žodžius: „neprivalo -
me pamiršti, kad Lietuva atstatyta visų
lietuvių pastangomis: tų, kurie gy vena
savo krašte, ir tų, kurie gyvena užsie-
niuose. Tatai įsidėkime galvon ir vi-
suomet minėkime”. Ir dar vienas įžval-
gus A. Smetonos pamąstymas: „Ne-
kaltų gyventojų korimams, šaudymams
ir jų namų deginimams, žmo nių gabe-
nimams Sibiran nebus galo. Raudonieji
pasistengs baigti tai, ką 1940–1941 m.
pradėjo. Jei taip atsitiktų, Lietuvos
klausimas būtų galutinai išspręstas. Ne-
beliktų deklaruoti Atlan to deklaracijos.
Taigi, praverstų jau dabar susitarus su
estais, latviais, gal ir lenkais, daryti ko-
kie žygiai Wa shingtono valdžios sferon
šių tautų gyvybei apsaugoti”. 

Ir iš tiesų šios įvardintos tautos
dažnai susivienydavo keldamos Rytų
Europos laisvės klausimą. 

Pokalbį parengė Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos centras      

Lietuva atstatyta visų
lietuvių pastangomis Vis smarkiau

įsibėgėja pa-
s i r u o š i m a s

rinkimams į JAV
LB Tarybą. Kandi-
datų registracijai
pasibaigus tapo ži-
noma, kad į XXII
Tarybą kandida-
tuoja 71 asmuo (iš-
rinkti bus 60).
Džiugu, kad į lie-
tuvybės puoselėto-
jų gretas įsilieja
vis daugiau naujų
veidų ir vardų – iš
bendro kandidatų
skaičiaus net 34
savo kandidatūras
pateikė pirmą kar-
tą! Kandidatų są-
rašuose rasime ir
grįžtančių po ke-
lerių metų per-
traukos, o taip pat
14 ilgametę darbo
patirtį Taryboje tu-
rinčių kandidatų,
kuriems ši kaden-
cija – trečioji ar
ketvirtoji. Visą-
kandidatų sąrašą
ir jų pristatymus rasite Krašto rinki-
mų komisijos tinklalapyje adresu
www.tarybosrinkimai2018.com skyriuje
,,Kandidatai”.

Šiuo metu aktyviai vyksta rinkėjų
registracija balsuoti internetu. Užsi-
registruoti gali kiekvienas vyresnis nei
18 metų JAV gyvenantis lietuvis/ė,
jo/jos sutuoktinis ar palikuonis/ė. Re-
gistracija internetiniam balsavimui
užtrunka mažiau nei porą minučių. Vi-
siems užsiregistravusiems jų nurody-
tų el.pašto adresu bus išsiųstos inst-

rukcijos ir nuoroda į balsavimo pus-
lapį. Užsiregistruoti iki balandžio 15 d.
vidurnakčio galite Krašto rinkimų
komisijos interneto svetainėje adresu
www.tarybosrinkimai2018.com. Raginame
visus balsavimo teisę turinčius JAV lie-
tuvius aktyviai registruotis ir bal-
suoti renkant savo atstovus į svar-
biausią JAV LB instituciją – Tarybą.
Savo bendruomenės ateitį spręskime
kartu!

JAV LB Krašto valdybos info

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

Šiemet pirmąjį metų ketvirtį emigracija,
palyginti su pernai tuo pačiu laikotar-
piu, buvo trečdaliu mažesnė, be to, dau-
giau emigrantų grįžta, rodo Statistikos
departamento duomenys.

Šių metų sausio – kovo mėnesiais iš
Lietuvos iš viso emigravo 10 tūkst.
978 nuolatiniai gyventojai, 4 826

asmenimis (30,5 proc.) mažiau negu tuo
pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Į Lie-
tuvą šiuo laikotarpiu imigravo 8 859
žmonės, tai du kartus daugiau negu
pernai tuo pat laikotarpiu, skelbia
Statistikos departamentas. Jo duome-
nimis, 66,5 proc. per pirmuosius tris
šių metų mėnesius imigravusių į Lie-

tuvą asmenų sudarė grįžę Lietuvos pi-
liečiai. Vis dėlto migracijos rodiklis iš-
lieka neigiamas: 2 119 žmonių daugiau
emigravo negu imigravo. Šių metų
kovą iš Lietuvos emigravo panašus
gyventojų skaičius kaip ir prieš metus,
rodo išankstiniai Statistikos departa-
mento duomenys. Šių metų kovo mė-
nesį iš Lietuvos emigravo 3 502 gy-
ventojai, pernai kovą šis skaičius buvo
kiek didesnis – 3 691. Imigrantų skai-
čius kovą siekė 2 954 ir yra maždaug
dvigubai didesnis nei prieš metus, kai
į Lietuvą imigravo 1 423 asmenys.
Dauguma šių metų kovą imigravusių
asmenų – 1 957 – yra Lietuvos gyven-
tojai. 

Parengta pagal Delfi.lt

Emigracijos statistika – viltinga

JAV LB Portlando apylinkės pirmininkė, Rinkimų komisijos pir-
mininkė Ingrida Misevičienė (k.) ir JAV LB Portlando apylinkės vyk-
domoji vicepirmininkė, JAV LB XXI Tarybos narė Giedrė Babars-
kienė. Portlando apylinkės archyvo nuotr.

Naują Tarybą rinkime kartu!
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Skaitykite „Draugą” oro uoste, autobuse,
vasarnamyje, gamtoje – visur, kur tik norite, 

naudodamiesi  iPad!
www.draugas.org

www.facebook.com/draugolaikrastis http://draugokalendorius.org

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius. balandžio 11 d., trečiadienį,1
val. p. p. kviečia į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte, kur bus rodomas reži-
sieriaus Arvydo Baryso dokumentinis filmas
„Įsimylėję Lietuvą”.  

� Jaunimo centro narių metinis susirinki-
mas vyks balandžio 15 d., sekmadienį, 1 val.
p. p. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636. Narių registracija prasideda 12:30
val. p. p. Kviečiame dalyvauti.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) balandžio 15 d. 10 val. r. švęsime tre-
čiąjį Velykų sekmadienį. Eucharistijos šven-
timą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Po šv.
Mišių parapijos salėje vyks JAV LB Brighton
Parko apylinkės metinis susirinkimas. Kvie-
čiame dalyvauti.

� Balandžio 15 d. 12:30 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centro (14911 127th Street, Lemont,
IL 60439) didžiojoje salėje vyks labdaros

koncertas „Paklausyk širdies plakimo”. Lė-
šos skiriamos Lietuvos vaikų globos būreliui
„Saulutė”. Programoje – dainininkai Loreta
Janulevičiūtė ir Algirdas Motuza bei pianis-
tas džiazo virtuozas Saulius Šiaučiulis. Vai-
šės.

� Vytauto Didžiojo universiteto prof. Liu-
do Mažylio pranešimas apie 1918 m. Lie-
tuvos Nepriklausomybės akto atradimo odi-
sėją – šeštadienį, balandžio 21 d., 7:30 val.
v. Tėviškės parapijoje, 5129 Wolf Road, Wes-
tern Springs, IL. Erdvi automobilių pastaty-
mo aikštelė. Visi kviečiami dalyvauti.

� Gegužės 20 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, Čikagoje,
Lietuvių rašytojų draugija rengia literatūrinę
popietę ,,Poezijos pavasaris”. Dalyvaus iš-
eivijos poetai bei svečiai iš Lietuvos: poetas,
filosofas, pedagogas Liutauras Degėsys; ra-
šytoja, poetė, ,,Nemuno” žurnalo vyr. re-
daktorė Erika Drungytė; poetas, ,,Metų” žur-
nalo vyr. redaktorius Antanas Šimkus. Bus
rodomi dokumentiniai kadrai apie anksty-
vuosius poezijos renginius. Vaišės.

Balandžio 22 dieną, sekmadienį, 1 val. p. p. Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejus kartu su LR generaliniu konsulatu Čikagoje rengia
susitikimą su Liudu Mažyliu, Kauno  Vytauto Didžiojo universi-
teto profesoriumi, kuris Vokietijos diplomatiniuose archyvuose su-
rado mįslingai pradingusį Lietuvos nepriklausomybės aktą. Ne-
praleiskite progos iš pirmų lūpų išgirsti pasakojimą apie šio Lie-
tuvai svarbaus istorinio dokumento  paieškas, užduoti klausimus
ir išgirsti Jums rūpimus atsakymus.  Paskaita – lietuvių kalba. Bus
vaišės. Auka 10 dolerių.

Susitikimas vyks Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL

V. Kašubos ir M. Stankūnienės kūrybą pristatys
Rima Kašubaitė Binder ir Viktorija Kašubaitė Matranga.

Dainuos Darius Kairys 
Poeziją skaitys Daiva Karuža ir Stasė Jagminienė

Auka – 10 dol.
Daugiau informacijos el. paštu: rimabinder@comcast.net

Švenčiant Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-metį 

Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA)

kviečia visus į
skulptoriaus Vytauto
Kašubos ir
dailininkės Magdalenos
Stankūnienės darbų
dovanojimo popietę

balandžio 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.
,,Sielos” galerijoje, PLC, Lemont, IL. 


