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Ką pasakoja paroda apie
Napoleoną – 6 psl.

Vilnius – ,,Lonely Planet” 
dešimtuke – 9 psl. 

Proza – tai architektūra, o ne dekoravimo menas – Ernest Hemingway

Triukšmas – socialiniuose tinkluose

Netrukus, birželio viduryje Rusijoje
prasidėsiančiam Pasaulio futbolo čem-
pionatui sukurti ,,Adidas” marškinėliai
su buvusios SSSR simbolika prieš mė-
nesį sukėlė didelį pasipiktinimą bu-
vusiose sovietinio lagerio šalyse. Tik-
ra audra kilo ir daugiausiai karčių žo-
džių dėl to buvo išlieta socialiniuose
tinkluose. 

Šiuo metu pasipiktinimą sukėlusių
marškinėlių jau neberasime ,,Adidas”
internetinėje parduotuvėje. Visuome-
nės nuomonė privertė vieną iš di-
džiausių pasaulyje Vokietijos sportinių

drabužių gamintoją ,,Adidas” susitaikyti
su nuostoliais ir pašalinti savo naują

produktą, iš kurio tikėtasi nemažo pelno.                                                      
– 10 psl.

Žygimanto Augusto ir BarborosRadvilaitės meilės istorija Čikagoje

Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės istori-

ja, nepamiršta kone penkis šimtus metų, sužiba vis nau-

jose kartose, suskamba daugybe atspalvių įvairiose

epochose, įkvepia kovai dėl laisvės, žadina patriotinius jausmus,

kelia daugybę diskusijų, nepalikdama abejingo nė vieno. Am-

ži na meilės ir valdžios dilema, jausmų iššūkis protui ir pragma -

tizmui, meilės ir grožio triumfas, kuriame paskutinį žodį taria mir-

tis. Ši istorija nuolat įkvepia menininkus, poetus, muzikus vis iš

naujo atrasti svaigią laisvę mylėti be ribų, atrasti Meilę, kuriai

atiduodama viskas: karalystės ateitis, pavaldinių pagarba ir lo-

ja lumas, galiausiai – pats gyvenimas.                           – 7 psl.

Spalio 6 d., šeštadienį, 7:30 val. v.  –

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo

šimtmečio proga, vienintelis didžiau-

sio ir brangiausio lietuviško miuziklo

,,Žygimanto Augusto ir Barboros Rad-

vilaitės legenda” spektaklis pačioje Či-

kagos širdyje – Chicago Auditorium

Theatre. Bilietus galite įsigyti teatro

svetainėje: www.auditoriumtheatre.org

arba kasose.

Lietuvės laiškas sulaukė jautraus ,,Adidas” atsako
Vieno pilietiško laiško istorija

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

,,Iki šiol nesuprantu, kaip šie marškinėliai (su
buvusios SSSR simbolika – red. pastaba) galėjo
išvysti dienos šviesą, kaip buvo patvirtinta jų ga-
myba. Tačiau būdama lietuvė, manau, kad
mano pareiga yra kalbėti už savo šalį”, – taip pra-
sidedantį laišką ,,Adidas” kompanijos JAV pa-
dalinio vadovams parašė Amerikoje gyvenan-
ti mūsų tautietė. Po dviejų valandų ji sulaukė at-
siprašymo ir pažado nebeprekiauti marškinėliais
Amerikoje. Tai atsitiko gegužės pradžioje, kai Eu-
ropoje ir Rusijoje dar visi norintys tebegalėjo įsi-
gyti gėdingą sovietų praeitį primenančius raudo-
nus ,,Adidas” marškinėlius. 

Scena iš roko operos ,,Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legen-
da”. Dmitrijaus Matvejevo nuotr.



Vilniečiai pavydi kauniečiams

Pateiksiu tik vieną, ne patį svarbiausią, ir vis dėl-
to į akis labiausiai krentantį pavyzdį. Kiek rengėme
protestų, mitingų, kiek rašėme deklaracijų, kiek su-
rinkome parašų, į pagalbą pakvietėme net parla-
mentarus, o Laisvės kario paminklo Lukiškių aikš-
tėje Vilniuje nepastatėme. Jį be didelio triukšmo sėk-
mingai stato Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. To-
dėl ir sakau: mums, vilniečiams, turėtų būti gėda.  

Įsidėmėjau, kad organizatorių pakvietimuose
buvo brėžiama nuostata: „numatyta įsteigti besi-
kuriančių forumų atstovų arba įgaliotinių sueigą, tu-
rinčią paspartinti forumų tinklo atsiradimą visoje
šalyje ir paruošti sąlygas steigiamajai nacionaliniam
Tautos Forumo suvažiavimui”. 

Bet juk suvažiavimui reikalingi veiklūs, protingi,

pareigingi žmonės. Kur jie, jei labai daug
mūsiškių išvažiavę dirbti svetur, jei jau už-
augusi naujoji – pinigų – karta, kuriai į Są-
jūdžio idealus – nusispjauti, kuriai neį-
domios nei filosofo V. Radžvilo, nei poli-
tikos žinovo Vytauto Sinicos įžvalgos, jei
net ir tie, kurie tądien sugužėjo į Mokslų
Akademijos salę – per daug skirtingi,
kad susivienytų?

Atidžiai perskaičiau Tautos Forumo
sostinės, Kauno, Klaipėdos padalinių dek-

laracijas. Graudu, liūdna. Valdžiai pareikšti prie-
kaištai – teisingi. Tik nėra paaiškinimo, kaip žada-
ma tobulinti susiklosčiusią politinę, visuo meninę,
kultūrinę Lietuvos santvarką neturint nei valdžios,
nei tribūnos, nei resursų?

Beje, tose trijose deklaracijose pastebėjau keis-
toką tendenciją. Visi priekaištai adresuojami tik ES.
Ji – didžiausia blogybių ir pavojų nešėja. Apie Rusijos
tebekeliamus pavojus – neužsiminta. Deklaracijo-se
rašyta, jog pasikliovimas vien Vakarais – neišmin-
tinga politika. Bet kur tvirtinimas, jog ne tik kultū-
rai, bet ir karinėms reikmėms Lietuva privalo skir-
ti užtektinai daug lėšų – ne mažiau kaip 2 proc. nuo
BVP?

Žodžiu, birželio 3-osios popietė, praleista tvan-
kioje, sausakimšoje Mokslų Akademijos salėje, su-
kėlė dvejopus jausmus.  

Birželio 3-iosios popietė. Vilnius. Moks-
lų Akademijos salė. Iškilmingas mi-
nėjimas „Sąjūdžio kova tęsiasi” baig-

tas. Paskutinį žodį taria filosofas Vytautas
Radžvilas. Salė – sausa kimša. Joje – daug
žymių žmonių. Visų oratorių kalbos įsidė-
mėtinos – kalbėta apie mirtiną pavojų
keliančius nutautėjimo, asimiliacijos, deg-
radacijos pavojus. 

Nė nepajusime, kaip ištirpsime

Filosofo V. Radžvilo žodžiai įsiminė tuo, kad jis
pranašavo mums prūsų likimą. O ar ne taip? Emig-
racijos upė patvinusi tarsi per didžiausią pavasario
atodrėkį, į savąją istoriją mus verčia žiūrėti taip, kaip
patogiau kitataučiams. Lietuvoje, tarsi būtume oku-
puoti, skriaudžiama lietuvių kalba, lietuvių stu-
dentams demonstratyviai brukama teisė ignoruoti
lietuvių kalbą, literatūrą, lietuviai vis mažiau augina
vaikų, mūsų valstybė skęsta korupciniuose skan-
daluose, kuriuose nebeįmanoma susigaudyti net
specialiai ir kantriai juos studijuojant... Apibend-
rinimas negali būti optimistinis: mes verčiami tap-
ti globaliais pasaulio žaidėjais, nors globalizacija vos
tris milijonus teturinčiai, į nutautėjimą polinkį tu-
rinčiai tautai – mirtinai pavojingas. Nė nepajusime,
kaip ištirpsime.

Taigi birželio 3-iosios popietę jaučiausi esąs tarp
bendraminčių: sutinku, kad padėtis – kebli, paini, su-
tinku, kad ją reikėtų keisti. Bet prisipažįstu, jog su
lyg kiekvienu išklausytu pranešimu augo ir nusi-
vylimas tiek organizatoriais, tiek oratoriais. Kokia
nauda iš mūsų verkšlenimų? Nejaugi neprisimena-
me, kad labai panašiai kalbėjome ir prieš penkerius
metus? Pastebėjimai, kas taisytina mūsų valstybė-
je, – pradeda erzinti. Tikėjausi, kad filosofas V.
Radžvilas bent šį sykį pasakys, ką privalu daryti, kad
Europos Sąjungos (ES) platybėse neišnyktume taip
greitai kaip vaivorykštė po lietaus nušvitus saulei.
Bet filosofas ir vėl tevardino, kas yra ne taip, o kaip
konkrečiai remontuoti valstybę – neužsiminė nė žo-
deliu. Patį svarbiausią, patį aktualiausią klausimą
„Ką daryti” jis viešai nurašė „techniniams klausi-
mams”. Suprask – smulkmena.

„Techninis klausimas”

Bet juk tai – ne smulkmena. Dažni ir garsūs bei
iškilmingi užkeikimai „Seimas – privalo”, „Vy-
riausybės pareiga”, „Prezidentūra neturi teisės ig-
noruoti” – neverti nė cento, jei mes nežinome, kaip
valdžią priverst ginti būtent Lietuvos valstybės,
lietuvių tautos interesus. Ką darome, jei Seimas, Vy-
riausybė ir Prezidentūra elgiasi priešingai, nei mes
reikalaujame? Rengsime protesto mitingus, orga-
nizuosime referendumus, patys dalyvausime rinki-
muose? Ar ir vėl pasitenkinsime šnekomis siaura-
me bendraminčių būrelyje?

Drįstu manyti, kad nei filosofas V. Radžvilas, nei
kiti Tautos Forumo atstovai nežino, ką daryti. Todėl
ir vengia „techninių klausimų”, todėl ir kartoja tas
pačias mintis, jau ne sykį išguldytas tiek Mokslų
Akademijos, tiek Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų, tiek Vilniaus Karininkų ramovės salėse.
Kiek dar kartų susirinksime diskutuoti, ko lietu-
viškoji valdžia nedaro, ir kada galų gale prabilsime,
ko mes patys nenuveikiame, nors turėtume nu-
veikti? 

Minėjimo organizatoriai išsiųstuose pakvieti-
muose tvirtino, kad „visapusiškos ir didžiulės Lie-
tuvos vidaus krizės ir augančių geopolitinių grėsmių
sąlygomis minėjimas negali tapti grynai memoria-
liniu renginiu”. Bet juk jis būtent tokiu tapo. 
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Lietuviams pranašaujamas
prūsų likimas 
GINTARAS VISOCKAS

Sąjūdžio jubiliejui –
net 3 parodos
Seime eksponuojamos trys parodos, skirtos Lie-
tuvos persitvarkymo sąjūdžio 30-osioms įkūrimo
metinėms. 

Seimo I rūmų Didžiajame kieme eksponuojama fo-
tomenininko Zino Kazėno nuotraukų paroda „Lie-
tuva 1988–1991”, kurioje įamžintos akimirkos iš

daugiau nei dviejų šimtų Sąjūdžio laikotarpio piketų, mi-
tingų, akcijų. Per trejus metus fotografas apsilankė 250-
yje mitingų ir akcijų, vykusių Lietuvos miestuose ir mies-
teliuose, sukaupė daug medžiagos.

Fotografas, žurnalistas, menininkas Z. Kazėnas
buvo Sąjūdžio informacijos agentūros fotografas. Jis yra
surengęs apie šimtą parodų, pasakojančių apie nepri-
klausomybės įvykius ne tik Lietuvoje, bet ir kitose
valstybėse. Jo parodos eksponuotos Latvijoje, Estijoje,
Lenkijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Jungtinė-
se Amerikos Valstijose.

Vitražo galerijoje pristatoma fotografo Vytauto
Daraškevičiaus fotografijų paroda „Į Laisvę. 1988–1991
m.”.

V. Daraškevičius prisimena: ,,1988 m. birželį prasi-
dėjęs Sąjūdis įtraukė ir mane. Stengiausi nepraleisti nė
vieno didesnio renginio, visur aktyviai fotografavau. Ne-
buvau oficialiosios spaudos atstovas, akreditacijų ne-
turėjau, todėl į uždarus renginius patekdavau retai. Ne
tai man buvo įdomiausia. Ir tuomet, ir dabar manau, kad
didžiausia šio unikalaus judėjimo jėga buvo ne jo lyderiai,
bet taip vieningai ir masiškai į jį įsitraukę Lietuvos žmo-
nės. Tad daugiausia ir stengiausi fiksuoti nuotaikas, ku-
rias tiesiog spinduliavo susirinkusiųjų veidai.”

Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje eksponuojama pa-
roda „Kelias į Laisvę” pristato Lietuvos gyventojų lais-
vės siekį ir jų kovas už nepriklausomybę. Minint Lietu-
vos persitvarkymo sąjūdžio trisdešimtmetį, ekspozici-
jos stenduose – fotografijos ir dokumentai iš Lietuvos 

M. Morkevičiaus nuotraukos

Atgimimo laikotarpio: pirmieji viešumo požymiai,
Sąjūdžio iškilimas, mitingai, akcijos, Sąjūdžio spauda ir
Baltijos kelio stebuklas. 

ELTA



toms verslo grupėms, kurioms Visagino AE nebuvo
naudinga. Bendrovė rengė atsakomąsias priemones
projektui besipriešinančioms verslo grupėms ar
politikams. Pvz., buvo svarstoma kompromituoti ak-
tyviai projektui besipriešinusį Seimo narį. 

Paslaugus žurnalistas

2015 m. į viešumą iškilus „Vilniaus prekybos” ak-
cininkų ginčui ir įtarimams dėl mokesčių vengimo,
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pradėjo įmo-
nės mokesčių analizę. NSGK teigia, kad „Vilniaus
prekybos” vadovai siekė užsitikrinti koncerno „MG

Baltic” vadovų palaikymą ir pasinaudoti koncerno
įtaka VMI. Pasak dokumento, „MG Baltic” padėjo
„Vilniaus prekybai” išvengti mokestinių prievolių,
kurių suma gali siekti milijonus eurų, todėl būtų tiks-
linga iš naujo įvertinti mokestinio tyrimo rezultatus
ir atlyginti galimai padarytą žalą valstybei. 

2015 m. rugpjūčio 28 d., tarpininkaujant LNK (ku-
ris priklauso koncernui „MG Baltic”) žurnalistui To-
mui Dapkui, buvo suorganizuotas „MG Baltic” vi-
ceprezidento Raimondo Kurlianskio ir tuometinio
VMI vadovo Dainoro Bradausko susitikimas, ku-
riame buvo aptarti „Vilniaus prekybos” mokestinio
patikrinimo rezultatai, sutarta, kad D. Bradauskas
kuruos šio patikrinimo eigą.

Dėmesys prokurorui

Komiteto išvadose rašoma, kad „Vilniaus pre-
kybos” atstovai, teisėsaugai pradėjus ikiteisminį ty-
rimą dėl jų veiklos, per „MG Baltic” valdomas ži-
niasklaidos priemones skleidė neigiamą informaciją
apie buvusį generalinio prokuroro pavaduotoją Da-
rių Raulušaitį, kuris tyrimo metu laikinai vadova-
vo Generalinei prokuratūrai. Vėliau D. Raulušaitis
išėjo iš prokuratūros ir įsidarbino advokatų konto-
roje „Sorainen”, kuri, pasak žiniasklaidos, atstova-
vo vieno „Vilniaus prekybos” akcininkų – Mindau-
go Marcinkevičiaus interesams. 

NSGK duomenimis, už visą „MG Baltic” pagal-
bą „Vilniaus prekyba” atsilygino suteikdama dide-
les nuolaidas „Maximos” parduotuvėse koncerno val-

domos alkoholio prekybos bendrovės „Mineraliniai
vandenys” produkcijai.

Žlugęs „Leo LT” projektas

Vyriausybė ir „NDX energija” 2009 m. susitarė
dėl pastarosios pasitraukimo iš „Leo LT” už 680 mln.
litų kompensaciją. Vienintele „Leo LT” akcininke liko
valstybė, o įmonė netrukus po to buvo likviduota. Be
to, valstybė iš „NDX energijos” perėmė elektros
skirstymo bendrovę VST, o „NDX energijai” iš „Leo
LT” lėšų sumokėti pinigai už 2003 ir 2004 m. jos pri-
vatizuotus tuometinius Vakarų skirstomuosius tink-

lus, kurių akcijos kuriant „Leo LT” buvo įvertintos
net 2,734 mlrd. litų. Sutartis buvo pasirašyta po to, kai
VST atsisakė ieškinio prieš „NDX energiją” dėl
520,831 mln. litų žalos atlyginimo.

Seime yra pažeidžiamų parlamentarų

Dabartiniame Seime yra pažeidžiamų parla-
mentarų, sako Nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto pirmininkas V. Bakas, tačiau nesukonkreti-
no, apie kuriuos kalba. 

Koncerno  atstovai, palaikydami neformalius
ryšius su Konkurencijos tarybos nariu Elonu Šatu,
siekė pasinaudoti jo įtaka 2014 m. Konkurencijos ta-
rybai sprendžiant klausimus, susijusius su bendro-
vės „Alita” akcijų pardavimu koncerno „MG Baltic”
valdomai įmonei „Mineraliniai vandenys”.

Verslininkų projektas – partija

Parlamentinis tyrimas atskleidė, kokių silpny-
bių esama valstybėje. Komitetas nustatė, kad netei-
sėtą poveikį valstybės institucijoms priimant spren-
dimus ar neteisėtą įtaką kai kuriems politikams ar
politiniams procesams bandė daryti Rusijos ener-
getikos milžinė „Rosatom”, lietuviškas koncernas
„MG Baltic”, kitos verslo grupės. Jų veiksmai kelia
grėsmę demokratiniam valstybės valdymui ir na-
cionaliniam saugumui. 

Nukelta į 8 psl.
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Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komi-
tetas (NSGK) baigė parlamentinį tyrimą, vykdytą
nuo praėjusių metų spalio, dėl verslo grupių įta-

kos politiniams procesams bei sprendimų priėmė-
jams. ,,Verslo grupės ir politikai kuria schemas, kaip
apeinant įstatymus finansuoti politines partijas”, – tei-
gia tyrėjai. Komitetas pažymi, kad finansinė parama
partijoms ir politikams suteikiama mainais į verslo gru-
pių reikalavimų vykdymą.

Iki 2012 m. verslas galėjo oficialiai remti partijas.
Komitetas išskiria, kad galiojusi tvarka leido politikus
finansuoti ir įmonėms, kurios savo veikla, pobū-
džiu ar kapitalo kilme buvo susijusios su kitų valstybių
galimai grėsmę Lietuvos interesams keliančiais su-
bjektais. Skelbiama, kad prieš 2004 m. rinkimus su
„Petrochemical Holding” / „Baltic Holding” verslo gru-
pe susijusios Lietuvoje registruotos įmonės finansavo
Darbo partiją, kitas politines partijas ir kandidatus.
Minima, kad šios grupės interesams daugiausiai at-
stovavo Darbo partijos vadovas Viktoras Uspaskichas.
Verslo grupę sudarė stambaus rusiškos kilmės ka-
pitalo atstovai, „galimai susiję su tarptautinėmis
organizuotomis nusikalstamomis grupėmis bei Ru-
sijos specialiosiomis tarnybomis”.

Nusitaikyta į Seimo narius. Ne už dyką

Verslo subjektai, siekdami išskirtinių sąlygų, ku-
ria lobistines strategijas, o politikai inicijuoja ir pri-
ima tik siauroms interesų grupėms naudingus
sprendimus. „Neskaidraus lobizmo ir interesų de-
rinime dalyvavo kai kurie šios Seimo kadencijos opo-
zicinės ir valdančiosios daugumos Seimo nariai”. Ko-
mitetas tvirtina, jog „turima duomenų, kad vieną iš
politikų šiose situacijose siekta paveikti už konkretų
atlygį”.

Naujos atominės elektrinės (AE) Lietuvoje sta-
tybų projektas jau pačioje jo pradžioje buvo ne-
skaidrus, todėl teisėsauga turi įvertinti galimus nu-
sikaltimus ir žalą valstybei, jai kartu su privačia
verslo grupe „VP Market” (dabar „Vilniaus preky-
ba”) kuriant nacionalinį investuotoją „Leo LT” ir vė-
liau jį panaikinant.

Visagino AE projektui 2008 m. buvo įkurta na-
cionalinė energetikos bendrovė „Leo LT”. Ją valdė
Vyriausybė ir „Vilniaus prekybos” savininkų spe-
cialiai projektui įkurta įmonė „NDX energija”. Dėl
„Leo LT” steigimo bei išardymo Generalinės pro-
kuratūros bus prašoma įvertinti, ar buvo padaryta
nusikalstama veika, o Seimo energetikos komisijos
bus prašoma įvertinti žalą valstybei, kad ji būtų at-
lyginta. 

Besipriešinančius kompromituodavo

NSGK išvadose rašoma, jog Specialiųjų tyrimų
tarnybos (STT) duomenimis, Visagino AE projektas
buvo neskaidrus – 2006–2007 m. norėdami jį įgy-
vendinti ir tuo pačiu metu užvaldyti pagrindines ša-
lies energetikos sektoriaus įmones, „Vilniaus pre-
kybos” akcininkai ir vadovai siekė kompromituoti,
papirkti ar kitokiais būdais paveikti projektui ne-
pritariančius politikus, institucijų vadovus bei vi-
suomenės veikėjus. „Vilniaus prekyba”, pasinau-
dodama savo įtaka, siekė daryti neigiamą poveikį ki-

Verslo grupės apraizgė Lietuvą
Seime pristatytas pusmetį trukęs tyrimas. LRS nuotr.
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TELKINIAI

GINTAUTĖ GENENDER

2018 m. kovo 17 d. šešiose pasaulio šalyse – JAV, Nor-
vegijoje, Anglijoje, Airijoje, Rusijoje bei Gruzijoje –
vyko metinis lietuvių kalbos lygių testas, 2014 m. ini-
cijuotas Kazickų šeimos fondo kartu su lietuvių kal-
bos specialiste Gailute Urbonaite-Narkevičiene (Bos-
tono lituanistinė mokykla). 

Šiais metais savo lietuvių kalbos žinias patikrino
daugiau kaip 100 jaunuolių bei suaugusių. Šį
testą finansuoja Lietuvos švietimo ir mokslo mi-

nisterija, Vilniaus universitetas, JAV Švietimo ta-
ryba, prie jo vykdymo testavimo centruose priside-
da vietinės lietuvių bendruomenės. Šis tarptautinio
lygio testas, skirtas įvertinti lietuvių kaip užsie-
nio/paveldo kalbos žinias, kuriamas pagal visus
Europinių kalbų CEFR  (Common European Fra-
mework of  Reference) standartus ir vykdomas pagal
ALTE (Association of  Language Testers in Europe)
reikalavimus.

JAV šiemet testavimas vyko šešiuose centruo-
se: New York, NY; Boston, MA; Washington, DC; Phi-

Metinis lietuvių kalbos lygių testas

Vilniaus universiteto bei Švietimo ir mokslo ministerijos iš-
duotas pažymėjimas.

ladelphia, PA, ir dviejuose centruose Chicago, IL. Iš
viso testą laikė 53 vaikai ir 6 suaugę iš 10 skirtingų
lituanistinių mokyklų JAV. Prie testo organizavimo
New Yorke prisideda ir Kazickų šeimos fondas.

New Yorke, SLA (Susivienijimas lietuvių Ame-
rikoje) būstinėje, testą laikė 7 paaugliai ir 2 suau-
gusieji. Susirinkusius pasveikino LR generalinis kon-
sulas New Yorke Julius Pranevičius bei Kazickų šei-
mos fondo (KFF) New Yorke direktorė Neila Bau-
milienė. Testą vedė V. Kudirkos ir A. Kazickienės li-
tuanistinių mokyklų mokytojos-testuotojos Jurgita
Galavackienė, Aušra Covalesky, Renata Petraus-
kienė, Birutė Stukonytė bei pirmininkė Ramunė Kur-
banovienė.

Sveikinimo kalboje Julius Pranevičius džiau-
gėsi, kad jau treti metai vyksta oficialus Lietuvių kal-
bos lygių testas ir jis kiekvienam jaunuoliui nutie-
sia net tris tiltus. Vieną – į JAV Lietuvių Bendruo-
menę, antrą – per JAV mokyklas į amerikietišką ben-
druomenę, trečią – į Lietuvą. Egzamino pirmininkė
pagyrė jaunimą už pastangas ir paskatino ir po eg-
zamino toliau mokytis lietuvių kalbos. KFF direktorė
jaunimą pavadino Lietuvos jaunaisiais ambasado-
riais, kurie skleidžia žinią apie Lietuvą ir lietuvių

kalbą bei pakvietė formalius testo dokumentus – dip-
lomą nunešti į savo amerikietiškas mokyklas, kad do-
kumentai būtų įtraukti į akademinių pasiekimų
sąrašus. 

Testo pabaigoje kalbėjo viena iš testą laikiusių-
jų, Eva Morali, kurios tėvelis buvo lietuvis, o mama
airė. Tėvelis niekad su ja nekalbėjo lietuviškai ir
mirė, kai jai buvo tik 9 m. Eva mokytis lietuviškai
pradėjo 65 m., ir nors prisipažino, kad jai yra sunku,
ji jau metus mokosi lietuvių kalbos ir mokysis toliau.
Ji patikino jaunimą, kad jaunam žmogui kalbą iš-
mokti kur kas lengviau ir pakvietė nenustoti mokytis
lietuviškai.

Po testo jį vedusios mokytojos kartu su Kazickų
šeimos fondo direktore susirinko istoriniame SLA
biure, kur XX a. pradžioje lankėsi ir dirbo pats dr. Jo-
nas Basanavičius, sutvarkyti testo dokumentų, už-
klijuoti vokuose testą laikiusių darbus ir pasirašy-
ti egzamino protokolą. Dokumentai iškeliavo į Vil-
niaus universitetą, kur buvo patikrinti ir išduoti te-
sto pažymėjimai.

Dr. V. Kudirkos bei A. Kazickienės lituanistinių
mokyklų mokslo metų uždarymo švenčių metu Ka-
zickų šeimos fondo direktorė Neila Baumilienė pa-
sveikino visus bei įteikė pažymėjimus testą laikiu-
siems mokiniams, skatindama nunešti juos į savo
amerikietiškas mokyklas ir tapti lietuvių kalbos am-
basadoriais vietinėse bendruomenėse.

Šis testas, skirtas jaunimui, buvo kuriamas
Aleksandros Kazickienės Granto programos (AKGP)
dėka. Programa buvo įkurta 2012 m., turint tiks-
lą užtikrinti lietuvių kalbos, lietuviškojo paveldo ir
tradicijų išlikimą JAV lituanistinėse mokyklose bei
darželiuose. Per pastaruosius 6 metus šiai programai
buvo skirta 672 000 dol.

Testą laikiusieji New Yorke su LR gen. konsulu J. Pranevičiumi ir mokytojomis-testuotojomis.
Laimos Michailovich nuotr.

Dr. V. Kudirkos mokyklos mokiniai, laikiusieji testą, mokytojos-testuotojos ir KFF direktorė Neila Baumilienė (pirma iš
dešinės)                                              Mariaus Vilemaičio nuotr. 
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Gegužės 30 d. JAV Valstybės de partamento Diplo-
matijos centre buvo atidaryta paroda, skirta Baltijos
valstybių ir Jungtinių Amerikos Valsti jų (JAV) par-
tnerystės šimtmečiui paminėti. Parodą surengė Jung-
tinis Baltijos Amerikos nacionalinis ko mitetas (JBANC),
minėdamas   Balti jos valstybių nepriklausomybių
šimtmečius. Prie parodos organizavimo taip pat pri-
sidėjo JAV Valstybės departamentas. 

„Švęsdami Baltijos valstybių šimtmečius, dar
kartą galime įvertinti, jog mūsų stiprybė
glūdi mūsų vie nybėje. Tą liudijome visam pa-

sauliui, kai susikibę už rankų stovėjome Baltijos ke-
lyje. Tą liudija ir ypatingi Baltijos šalių ir Amerikos
santykiai. Mūsų tautos stovėjo kartu laisvės pusėje vi-
sus Sovietinės okupacijos metus, kai principingos ir
tvirtos JAV pozicijos dėka Baltijos valstybių okupa-

cija niekuomet nebuvo pripažinta. Esame dėkingi, kad
mūsų šalių vėliavos šiame, Valstybės departamento,
pastate, visus okupacijos me tus nuolatos primindavo
apie mūsų laisvės bylą”, parodos atida ryme sakė Lie-
tuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas.

Iškilmingo parodos atidarymo metu Baltijos
valstybes sveikino JAV Valstybės departamento lai-
kinoji JAV Valstybės sekretoriaus padėjėjo pava-
duotoja Sharon Hudson Dean, JBANC vadovas Karl
Altau. 

„Stiprybė yra tobulas žodis api būdinti tris Bal-
tijos valstybes ir jos žmones. Nepaprasta stiprybė lei-
do jums išsaugoti [nacionalines]  kalbas, dainų ir šo-
kių festivalius, ir jūsų že mę, nepaisant okupacijų ir
Sovietinio rėžimo bandymo sunaikinti tautinę ta-
patybę ir suverenitetą. Estija, Lat vija ir Lietuva yra
spindintys pa vyzdžiai kaip laisvės, demokratijos ir
drąsos galia nugali autoritarizmą ir represijas. Be

abejonės, jūs esate sėkmės pavyzdžiai, stiprūs NATO
sąjun gininkai bei ES partneriai”, – kal bėjo Sharon
Hudson-Dean. 

Parodoje eksponuojamos nuotraukos ir pasa-
kojamos istorijos, at spindinčios Baltijos valstybių ir
JAV santykių šimtmečio istoriją – nuo 1918 m. Ne-
priklausomybės aktų pa skelbimo iki 2018 m. balan-
džio 3 d. įvykusio Baltijos valstybių ir JAV Viršūnių
susitikimo. 

Parodą suruošti padėjo surinkti JBANC nariai
Henry Gaidis, Karin Shuey, bei Latvijos muziejo Rok-
vilyje direktorė Lilita Bergs; o taip pat Kristina Jogi
ir Lakewood įsikūrusio Estijos archyvų darbuotojai. 

Parodą Diplomatijos centre Wa shingtone bus ga-
lima apžiūrėti iki birželio pabaigos. Tikimasi, kad pa-
roda taip pat bus eksponuojama Vil niuje, Rygoje ir
Taline.

LR ambasados Washingtone info ir nuotr.

VILIJA VAKARYTĖ

Gegužės 13 d. Brighton Parko pa-
rapija šventė Amerikos motinos
dieną. Pirmąjį gegužės sekma-

dienį šventėme ir lietuvišką Motinos
dieną – bažnyčioje po šv. Mišių raudo-
nos rožės buvo įteiktos mamoms, mo-
čiu tėms, kun. Gediminas Keršys jas vi-
sas palaimino! O gegužės 13 d. Brighton
Parko mokyklos salėje vyrų komanda
mamoms bei jų šeimoms paruošė ska-
nius pietus. Buvo ir poezijos bei mu-
zikos! Savąją kūrybą skai tė Nijolė Su-
batienė, o Vilija Vakarytė skaitė Mai-
ronio eiles. Brighton Parko choro va-
dovas Algimantas Barniškis, pritar-
damas akordeonu, motinoms vedė gra-
žias lietuviškas dainas. Dai navome ir
šokome ratelius, smagiai šventėme šią
Motinos dieną! Buvo surengta turtin-
ga loterija.

Brighton Parko parapijos lietu-
viai švenčia ne tik oficialiąsias šventes
– Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-
ąją, bet ir tokias kaip Motinos ir  Tėvo
dienas. 

Laukiame kitų švenčių!

Linkime geros kelionės!

Gegužės 27 d., sekmadienį, Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijoje Brighton Parke buvo šven-
čiamos  dvi gražios šventės! Pirmoji –
parapijietės Elenos Majauskienės soli-
dus – 95 metų gimtadienis, antroji – pa-
rapijos choristės bei JAV Lietuvių Ben-
druomenės (LB) Brighton Parko apy-
linkės valdybos narės Palmyros Gylie-
nės išleistuvės gyventi į šiltesnę valstiją.

10 val. r. šv. Mišių metu abiem pa-
rapijietėms buvo įteiktos rožių puokš-
tės ir užrištos tautinės juostos. Po pa-
maldų mokyklos kavinėje buvo su-
ruošta šventė su tortais ir šampanu.
Gaila, kad dėl aukštos oro temperatū-
ros šventėje negalėjo dalyvauti gerb.
Macijauskienė.

P. Gylienė daug metų buvo JAV LB
Brighton Parko apylinkės valdybos
narė ir giedojo  Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos chore. Ji para-
pijiečius ir choro narius vis vaišinda-
vo gardžiais cepelinais, balandėliais ir
kt. Palmyra atvyko iš Lietuvos, kur dir-
bo akušere/ginekologe. Baigusi moks-
lus Kaune bei Vilniuje daugiau kaip 40
m. dirbo Joniškio ir Biržų ligoninėse.
Su vyru užaugino sūnų ir dukrą. At-
vykusi į Ameriką įsijungė į lietuvišką
veiklą Bendruomenėje bei parapijoje. 

Į salę išlydėti Palmyros buvo susi-
rinkę parapijiečiai, Palmyros draugės
bei choro nariai. Į išleistuvių šventę
buvo atvykusi ir jos dukra, su kuria
buvo malonu susipažinti. Atsisveiki-
nimo žodį tarė JAV LB Brighton Parko
apylinkės pirmininkas Viktoras Kel-
melis, choro vadovas Algimantas Bar-
niškis, choro pirmininkė Vilija Vaka-
rytė. Už gražias išleistuves dėkojo Pal-
myros su dukra! 

A. Barniškis paėmė į rankas akor-
deoną ir užtraukė lietuvišką dainą,
įsijungė parapijiečiai kartu su Palmy-
ra, kuri visus pakvietė į ratą pašokti!
Ilgai skambėjo akordeono muzikos ly-
dimos dainos. Smagiai prabėgo išleis-
tuvių popietė, nors žinojome, kad pa-
siilgsime Palmyros. Linkime jai geros
kelionės!

Paroda Baltijos šalių ir JAV partnerystės šimtmečiui paminėti
Šimtas metų partnerystės – tai daugybė jaudinančių istorijų. Prie parodos stendų – JBANC narys Henry Gaidis ir LR ambasadorius JAV Rolandas Kriš-

čiūnas.                                                          LR ambasados Washingtone nuotr.

Brighton Parko lietuvių šventės

Viktoras Kelmelis sveikina Palmyrą Gylienę. Ligitos Barniškienės nuotraukos

Palmyra Gylienė su dukra ir Algimantu Barniškiu.



6 2018 BIRŽELIO 5, ANTRADIENIS DRAUGAS

ALGIS VAŠKEVIČIUS

100 autentiškų eksponatų turinti, 1000 kvadratinių
metrų ploto užimanti ir jau apie 2 milijonų žiūrovų su-
 laukusi paroda apie genialųjį karve dį, imperatorių Na-
poleoną Bonapar tą jau kelerius metus keliauja per pa-
 saulį ir šiuo metu pirmą kartą pa siekė Lenkijos sos-
tinę Varšuvą, kur veiks iki birželio pabaigos.  Iš įvai-
rių Napoleono fondo šaltinių ir Prancū zijos armijos
muziejaus surinkti autentiški eksponatai įdomiai ir iš-
radingai pristato ypatingą asmenybę, ku rios veikla tu-
rėjo didžiulės įtakos visai Europai. 

Paroda pristato šią istorinę as me nybę, kuri
yra laikoma labiausiai žinoma po Kristaus kaip
karį, gene rolą, konsulą, imperatorių ir ga-

liausiai tremtinį, kurio gimimo 250-osios metinės bus
minimos ateinančiais metais. Tai tarsi kelionė lai-
ke nuo pat Didžiosios prancūzų revoliucijos 1789 me-
tais iki Napoleono mirties 1821-aisiais, kai gali su-
sipažinti su Napo leono asmenybės iškilimu ir dau-
giau sužinoti apie jo darbus bei pasie kimus, kurių iš-
ties labai daug.  

leoną siejo ilgametis ryšys. Čia galima apžiūrėti ir im-
peratoriaus ranka labai smulkiu šriftu rašytus raš-
telius grafaitei, taip pat yra jos portretas. 

Parodos lankytojus, kurie nuo pat pirmos dienos
plūsta į šią uni kalią ekspoziciją sudomina ir asme-
 niniai Napoleono daiktai, išlikę daugiau kaip du šimt-
mečius – tai jo ginklai, uniformos, gauti apdovano-
jimai, baldai, įvairūs kariniai dokumentai, liudi-
jantys apie karvedžio sumanumą ir jo neeilinius ge-
bėjimus – teigiama, kad jo intelekto koeficientas sie-
kė 150, o didesnį nei 135 koeficientą turi tik apie 1 pro-
centas žemės gyventojų.

Paroda atskleidžia ir nežinomus ar galbūt pri-
mirštus faktus, rodan čius, kiek daug ši asmenybė nu-
sipelnė kiekvienam europiečiui. Būtent su Napoleonu
prasidėjo egiptologijos tyrinėjimai, kai Napoleono in-
vazijos į Egiptą metu 1799 metais buvo at rastas va-
dinamasis Rozetos akmuo su hieroglifais. Būtent jis
1800 metais įsteigė Prancūzijos banką, įkūrė licė jus
1802-aisiais, o 1804 metais iš leido garsųjį Napoleoną
kodeksą, ku ris Prancūzijoje galioja ir dabar. Jis
įtei sino vienodas visų gyventojų teises, visų piliečių
lygybę prieš įstatymą, asmens ir tikėjimo laisves, ci-
vilinę santuoką, panaikino luomų sistemą, įteisino
skyrimą į valstybines parei gas pagal sugebėjimus, o

ne dėl kil mės, davė laisvę verslui, su-
teikė galimybes laisvai pasirinkti pro-
fesiją, teisę į nuosavybę.

Įdomu tai, kad šis kodeksas nuo 1808
metų iki 1940-ųjų vasaros pabaigos ga-
liojo dalyje Lietuvos – Užne munės kraš-
te, Suvalkijoje.

Napoleonui priskiriamas ir tran s-
porto judėjimo dešiniąja kelio puse Eu-
ropoje įteisinimas,  taip pat būtent jis
1805 metais įvedė namų numeraciją,
kuri ir dabar galioja. Būtent jo  dėka
moks las iki mūsų dienų yra nemoka-
mas.   

Parodoje lankytojai gali pamaty ti ir
legendinę Napoleono kepurę, prime-
nančią pyragą. Teigiama, kad jau bū-
damas 10 metų amžiaus būsimasis im-
peratorius užsidėjo ant galvos to kią ke-
purę ir ją nešiojo visą  gyveni mą. Kepurė
buvo tokia žinoma ir atpažįstama, kad
priešai jau iš tolo išvydę
jos siluetą drebėdavo. Ir
dabar Užnemunėje, Sūdu-
vos krašte galima rasti pi-
liakalnių, kurie vadinami
Na poleono kepure. Vienas
tokių – Prie nų rajone, visai
netoli Marijampolės.

Įdomu pamatyti ir Na-
poleono   kišeninį laikrodį,
puoštą auksu, sidabru ir
deimantais, taip pat Sevres
manufaktūroje sukurtą
vazą, kuri naudota Napo-
leono karūnacijos me tu.
Čia yra ir imperatoriaus
naudotas stalo indų rinki-
nys, taip pat ir garsiojo
Napoleono kodekso, iš-
leisto 1804 metais origina-
las. Apie imperatoriaus
tremtį Šv. Elenos saloje, kur jis buvo iš-
tremtas 1815 metais ir kur   mirė 1821-ai-
siais liudija kelioninis rinkinys, dantų
priežiūros įrankiai, taip pat jo plaukų
sruoga. Čia yra ir jo įspūdingo karsto,
kurio originalas saugomas Armijos mu-
ziejuje Pary žiuje kopija. 

Napoleonas buvo didis karvedys, bet
nedidelio – 168 centimetrų ūgio. Jau 27-
erių metų jis tapo prancūzų divizijos ge-
nerolu, o vėliau jo karinė karjera spar-
čiai vystėsi. Nėra tiksliai žinoma, nuo ko
jis mirė tremtyje – teigiama, kad galėjo
būti nunuodytas, taip pat galima sirgo
skrandžio vėžiu.

Pasak daug metų Jungtinėse Amerikos Valstijose
gyvenusio ir į Nepriklausomą Lietuvą sugrįžusio lie-
tuvių istoriko, rašytojo Vinco Trumpos (1931–2002),
vieniems Napo leonas buvo negailestingas despo-
tas, kitiems – laisvės viltis. Labiausiai apvilti liko len-
kų ir lietuvių bajorai, nes jų viltys, sietos su Lenki-

Per pasaulį keliauja paroda apie Napoleoną

Paroda surengta garsiuosiuose Varšuvos kul-
tūros ir mokslo rūmuo se, kuris yra geriausiai ži-
nomas stali nizmo epochos architektūros sta ti nys
Lenkijoje. Ekspozicijoje netrūksta ir lenkiškų ak-
centų – juk imperatoriui jo pirmagimį sūnų pagimdė
Lenkijos grafaitė Maria Walewska, su kuria Napo-

jos atgimimu, sužlugo. Tačiau įkurtoji Varšuvos ku-
nigaikštystė ir joje įtvirtintas Napoleono civilinis ko-
deksas pakeitė šio regiono, kartu ir Užne munės, is-
torinį vystymąsi. Tas pats V. Trumpa rašė: ,,Napo-
leono kodeksas buvo pati geriausia Didžiosios pran-
cūzų revoliucijos idėjų eksportinė prekė, nes kur jis
nužygiavo – visur naikino socialinius skirtumus, vi-
sur skelbė laisvės ir lygybės principus, patardavo
kreipti dėmesį į mažo žmogaus interesus.”

Kartu jis buvo didelis garbėtroška ir egoistas. Gy-
vendamas tremtyje Šv. Elenos saloje savo atsimini-
muose jis rašė: ,,Mano tikrosios pergalės neatsklei-
džia keturiasdešimt laimėtų mūšių, Vaterlo pergalė
ištrins visų kitų pergalių prisiminimus, tačiau liks
tai, kas gyvuos amžinai – tai mano civilinis kodek-
sas.”

Vilkaviškietis istorikas Antanas Žilinskas yra ra-
šęs, kad daug vilčių, atgaivinant Lenkiją, su Napo-
leonu siejo garsusis politikas ir kompozitorius, ku-
rio anūkė, beje, vėliau tapo Paežerių dvaro savinin-
ke, Mykolas Kleopas Oginskis. Į jo laišką, rašytą iš
Konstantinopolio dar 1796 m., Napoleonas atsakė:
,,Kaimynų sutriuškinta valstybė gali keltis tik su
ginklu rankoje.”

Yra išlikęs ir dr. Vinco Kudirkos pastebėjimas
,,Varpe” apie Lietuvos viltį atgauti laisvę. ,,Bijau, kad
su lietuviais neatsitiktų, kaip anuomet, kada Napo-
leonas I, pasišaukęs lietuvių delegaciją, užklausė:
…,,Ko jūs norite?” Vietoje atsakymo lietuviai tik
lankstė galvas iki žemės ir siekė bučiuoti ranką ne-

Krėslas su monograma.

Napoleono portretas.

Imperatoriaus karsto kopija.                                    A. Vaškevičiaus nuotraukos

Parodoje Varšuvoje – imperatorių Napoleoną menantys
daiktai.
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Lietuviškasis miuziklas ,,Žygi-
manto Augusto ir Barboros Radvilai-
tės legenda” sulaukė didžiulio pasise-
kimo ir rado vietą žiūrovų širdyse.
Miuziklo kūrėjai sako, kad be galo
drąsus, ambicingas jų projektas įrodė,
jog lietuviai gali kurti įspūdingus, pa-
saulinio lygio spektaklius ir sulaukti
sėkmės.

Vienos talentingiausių nūdienos
Lietuvos režisierių Anželikos Choli-
nos sukurtas trijų valandų miuziklas
gali būti drąsiai vadinamas pačiu
gražiausiu, įspūdingiausiu ir patrio-
tiškiausiu pastarojo dešimtmečio
mūsų didžiosios scenos kūrinių. XVI
a. karalių meilės istorija papasakota
ir jautriai, ir džiaugsmingai, ir dra-
matiškai. Meniškai ir tikroviškai.
Žiūrint spektaklį norisi ir juoktis
drauge su juokdariais (operos solistas
Rafailas Karpis ir aktorius Dominy-
kas Vaitiekūnas), ir verkti matant
silpstančią Barborą Radvilaitę (dai-
nininkė Karina Krysko-Skambinė).
Muzikos autorius Kipras Mašanaus-
kas meistriškai sujungė klasikinę Re-
nesanso ir šiuolaikinę muziką, operos
arijas ir popmuziką, roko gitarų ir Vi-
duramžių instrumentų skambesį. Į
bendrą kūrinio nuotaiką svarų indė-
lį įnešė miuziklo libretą kūręs Romas
Lileikis. 

K. Smorigino atliekamos vienos
pagrindinių miuziklo arijų ”Dangus
tau dovanojo aukštį” žodžiai jaudina
iki širdies gelmių. Juozas Statkevi-
čius miuziklui sukūrė kostiumus, ku-
riuos drąsiai galima vadinti ,,ir senas,
ir naujas”. Renesanso epochos siluetus
išmoningai papildo šiuolaikinės for-
mos ir medžiagos. Spektaklyje – 210
kostiumų. Jaunasis karalius Žygi-
mantas Augustas, kurį meistriškai
įkūnija dainininkas Mantas Jankavi-
čius, į sostą sėda dar būdamas vaikas.
Vienintelis žmogus, kuris gali jam pa-
tarti – dvasinis mokytojas senasis po-
nas Tvardovskis (aktorius Kostas Smo-
riginas). Žygimantas visiškai neati-
tinka jo motinos, Krokuvoje reziduo-
jančios karalienės Bonos Sforcos (ope-
ros solistės Sigutė Stonytė/Gitana Peč-
kytė) lūkesčių. Italės karalienės spren-
dimams įtakos negali daryti niekas,
net jos vyras – karalius Žygimantas Se-

Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorija Čikagoje

Daugiau:
https://youtu.be/7t_0gfjE02k

https://www.youtube.com/watch?v=7t_0gfjE02k&feature=youtu.be

Bilietus galite įsigyti:
https://my.auditoriumtheatre.org/single/SYOS.aspx?p=1997

Norinčius įsigyti išskirtines VIP vietas ir taip prisidėti remiant renginį, 
prašome skambinti 708-668-6214, bilieto kaina: 203 dol.

Renginį organizuoja: JAV LB Kultūros taryba.

Renginio organizatoriai ieško generalinio rėmėjo, kreiptis 708-668-6214.

Informacinis rėmėjas – „Draugo” laikraštis.

nasis (operos solistas Tadas Girinin-
kas). Žygimanto meilė Barborai suke-
lia sumaištį valstybėje. Barboros pus-
brolis Radvila Juodasis (Jeronimas
Milius) ir brolis Radvila Rudasis (Ta-
das Juodsnukis) nebežino, ar džiaugtis
artėjančia karūna, ar baimintis dėl gi-
minaitės likimo. 

Spektaklyje – 32 šokėjai, kurių
kruopštus darbas kuria viso miuziklo
dinamiką. 

Savo balsais sudrebins beveik ne-
matomas, tačiau puikiai girdimas lie-
tuvių meno ansamblis ,,Dainava”.

Austėja Sruoga 
JAV LB Krašto valdybos 

Kultūros tarybos pirmininkė

Miuziklo dinamiką kuria kelios dešimtys šokėjų.

Anželikos Cholinos sukurtas spektaklis Lietuvoje vadinamas pačiu gražiausiu, įspūdingiausiu ir patriotiškiausiu pastarojo dešimt-
mečio didžiosios scenos kūrinių. Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos

K. Smorigino (v.) atliekama arija ,,Dan-
gus tau dovanojo aukštį” jaudina iki šir-
dies gelmių.

ištarę nė žodžio. Tada Napoleonas pa-
sakė: ,,Toms avims reikia gero pie-
mens.”

„Prieš 200 metų Užnemunė buvo
tik žaisliukas didžiųjų valstybių ran-
kose. Suvalkijos žemę pakaitomis val-
dė Lenkija, Prūsija, Prancūzija, Rusi-
ja. Visos šios valstybės grūmėsi tar-
pusavyje. Lietuvos, kaip valstybės, ne-
buvo. Tad visos minėtos valstybės
buvo grobikės ir plėšikės. Tačiau prof.
Bronius Dundulis, vertindamas Na-
poleono karus, pirmasis iš Vidurio ir
Rytų Europos tyrėjų įrodė, kad Pran-
cūzijos imperatorius Napoleo nas Bo-
napartas vadavo pavergtas mažas tau-
tas, o naikindamas baudžiavą kūrė
civilizuotesnę, pažangesnę Europą.
Tad Napoleono žygis į Rusiją buvo
Lietuvos išvadavimas iš tos imperijos
priespaudos”, – teigė A. Žilinskas. 

Napoleonas su savo armija buvo
sustojęs Vilkaviškyje 1812 m. birželio
20–22 dienomis. Būtent čia tų metų bir-
želio 22 d. jis paskelbė karą Ru sijai.
Apie Napoleono apsilankymą Vilka-
viškyje tai yra išlikę tų įvykių liudi-
ninko kunigo Bonaventūro But kevi-
čius (1794–1871) atsiminimai. 

„Galima įvairiai vertinti Napo-
 leono įtaką Sūduvos (Suvalkijos) kraš-
tui. Neabejotina viena: į Varšu vos ku-
nigaikštystės sudėtį patekusi Suval-
kija patyrė civilizuotesnės Europos
kultūros įtaką. Vykęs išbau džiavinimo
procesas, kurį lėmė Napo leono civili-
nis kodeksas, paskatino valstiečių luo-
mo diferenciaciją ir sudarė prielaidas
lietuviškai inteli gentijai susidaryti
Vilkaviškio, Ša kių, Marijampolės ir ap-
linkiniuose regionuose. Gal todėl iš čia
ir kilo toks gausus Lietuvos meninin-
kų, mokslininkų, dvasiškių sluoks-
nis. Čia anksčiausiai subrendo ir tau-
tinio išsivadavimo idėjos”, – įsitikinęs
A. Žilinskas.

Pomirtinė Napoleono kaukė.

Garsioji imperatoriaus kepurė.
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NSGK išvadose konstatuota, kad
koncernas „MG Baltic” ėmėsi įgyven-
dinti politinį scenarijų, pagal kurį
siekta įkurti naują, koncerno interesus
tenkinančią liberalų partiją. Anks-
čiau VSD paviešintoje medžiagoje,
skirtoje būtent NSGK tyrimui, Libe-
ralų sąjūdis vadinamas visiškai kon-
cerno „MG Baltic” kontroliuojamu
projektu.

Žala valstybei – 
šimtai milijonų eurų

V. Bakas sako, kad „MG Baltic”
sandoriai ir „Leo LT” istorija valstybei
galėjo padaryti „ne vieną šimtą mili-
jonų eurų žalos”, todėl ją bus bandoma
susigrąžinti. „Sieksime, kad tos verslo
grupės, sunku jas kai kurias vadinti
verslu, kurios padarė žalą valstybei, ją
atlygintų. (...) Sieksime peržiūrėti visus
„MG Baltic” sandorius, kurie buvo da-
romi 2008–2012 m.”, – teigė V. Bakas.
Bus siūloma peržiūrėti nacionalinio in-
vestuotojo į Visagino atominę elektri-

nę „Leo LT” sukūrimo ir egzistavimo
istoriją. Naujos atominės elektrinės
Lietuvoje statybų projektas jau pačio-
je jo pradžioje buvo neskaidrus, todėl
teisėsauga turi įvertinti galimus nu-
sikaltimus ir žalą valstybei, jai kartu
su privačia verslo grupe „VP Market”
(dabar „Vilniaus prekyba”) kuriant
nacionalinį investuotoją „Leo LT” ir vė-
liau jį panaikinant.

NSGK yra paruošęs pasiūlymų
Generalinei prokuratūrai, Viešųjų pir-
kimų tarnybai, Seimo energetikos ko-
misijai. 

Energetikos sektorius 
– skalsus kąsnis

Viena svarbiausių komiteto tyrimo
dalių buvo energetika ir Rusijos įmo-
nės „Rosatom” vaidmuo Ignalinos AE
uždaryme. Lietuvoje vis dar gyvena
energetinę priklausomybę proteguo-
jantys piliečiai. „Reikia labai drąsių ir
principingų sprendimų, kad galėtu-
me išvalyti Lietuvą nuo kompanijų, ku-
rios nesuderinamos su nacionalinio
saugumo interesais. Energetikos mi-
nisterija panaikino nuo 2004 m. kurtą
mitą, kad be „Rosatom” tos Ignalinos
neuždarysime. 40 įmonių veikia pa-
saulyje, kurios gali tą darbą padaryti.
JAV, Japonija, Europa. Tikrai galime at-
sirinkti draugišką įmonę”, – sakė V. Ba-
kas.

Komiteto patvirtintose išvadose
rašoma, jog šiemet planuojant skelbti
šimtamilijoninės vertės Ignalinos ato-

minės elektrinės atliekyno statybos
konkursą, Rusijos atominės energeti-
kos statybos milžinė „Rosatom” jame
turi bendrų interesų su Dariaus Moc-
kaus („MG Baltic” savininkas ir va-
dovas) valdomu koncernu „MG Baltic”.
Pasak išvadų, „Rosatom”, jo valdomos
Vokietijos bendrovės „Nukem” ir „MG
Baltic” atstovų neskaidrūs ryšiai su po-
litikais, valstybės tarnautojais, įmonių
vadovais darė galbūt neteisėtą poveikį
valstybės institucijoms priimant spren-
dimus ir projektų įgyvendinimui stra-
teginėje įmonėje.

Kauno, Vilniaus ir Palangos 
oro uostų įranga

Strateginės valstybės įmonės „Oro
navigacija” naudojama radiolokacinė
įranga pagaminta Rusijoje ir yra ne-
suderinama su Lietuvos nacionalinio
saugumo interesais. Rusijos bendrovės
pagaminti radiolokatoriai sumontuo-
ti  Vilniaus, Kauno bei Palangos oro
uostuose, o priimant sprendimus dėl jų
diegimo, įtakos galbūt turėjo buvu-
sios „Oro navigacijos” vadovybės ryšiai

su nesaugios įrangos gamintojų atsto-
vais. Vienas radiolokatorius kainuoja
3–5 mln. eurų. Juos keisti reikėtų tri-
juose oro uostuose. „Oro navigacijos”
2004 m. skelbtą radiolokacinės įrangos
įsigijimo konkursą laimėjo Ispanijos
bendrovė „Indra sistemas”. Pastarosios
partnere įgyvendinant projektą buvo
Suomijoje registruota rusiško kapita-
lo bendrovė NRPL.

NSGK teigimu, iki 2017 m. „Oro na-
vigacijai” vadovavęs Algimantas Raš-
čius palaiko artimus ryšius su vienu iš
NRPL steigėjų, su kuriuo yra pažįsta-
mas nuo 1992 m. Šiuo metu juos abu sie-
ja bendras verslas – Lietuvoje jie yra
įsteigę įmonę, kuri vykdo su oro navi-
gacijos paslaugomis susijusį verslą,
įgyvendina projektus Vietname.

Politikams dosnios 
Rusijos korporacijos

„Jeigu kalbėtume apie parlamen-
tarų pažeidžiamumą per partijų poli-
tinių kampanijų finansavimo aspektą,
taip, dabartiniame Seime yra pažei-
džiamų parlamentarų”, – sakė V. Bakas.
Rusijos korporacija „Rosatom”, pasi-
naudodama valdoma bendrove „Nu-
kem”, siekė daryti neteisėtą poveikį
valstybės institucijoms, kai kuriems
politikams ir (ar) politiniams proce-
sams, siekdama užsitikrinti Lietuvos
valdžios pritarimą Rusijos Federacijai
palankiems strateginiams projektams:
naujų atominių elektrinių prie Lietu-
vos sienos statybai, elektros perdavimo

Verslo grupės apraizgė Lietuvą

„MG Baltic” viceprezidentas Raimundas Kurlianskis.  

jungčių su Kaliningrado sri-
timi, per kurias būtų pre-
kiaujama statomose atomi-
nėse elektrinėse pagaminta
elektra, tiesimui, Kruonio
HAE panaudojimui šiuose
projektuose. Palaikomais ry-
šiais su grėsmę valstybės in-
teresams galinčiais kelti as-
menimis Rusijos valstybi-
nės korporacijos „Rosatom”
ir jos valdomos bendrovės
„Nukem” atstovais siekta
daryti neteisėtą poveikį vals-
tybės institucijoms priimant
sprendimus ar neteisėtą įta-
ką kai kuriems politikams ir
(ar) politiniams procesams.

„MG Baltic” – 
nusikalstama

grupuotė

Anot tyrėjų, tam tikros
„valstybės institucijos galė-
jo būti vertinamos kaip de
facto užvaldytos”. „Šį teiginį
patvirtina atvejai, kai verslo
grupės, siekdamos išspręsti
kilusias problemas, kreipėsi
pagalbos į koncerną „MG
Baltic”. Tokia „MG Baltic”
verslo grupės veikla kelia grėsmę vals-
tybės sąrangai, nes: politinius spren-
dimus de facto priima niekam neat-
skaitingos asmenų grupės; politinė
įtaka tapo preke; kai to reikalauja kon-
cerno interesai, jo kontroliuojama ži-
niasklaida išnaudojama kaip spaudimo
ir manipuliacijų įrankis. Galima tokios
veiklos pasekmė – fasadinė demokra-
tija, kurioje valdo pinigai ir neforma-
lūs įtakos tinklai”, – pažymima išva-
dose. „MG Baltic” strategijos ilgalaikį
sisteminį įgyvendinimą, atsižvelgiant
į „MG Baltic” atstovų veikimo mastą,
galima vertinti kaip destruktyvią veik-
lą, galinčią destabilizuoti valstybės
sąrangą ir demokratinę politinę siste-
mą, todėl keliančią grėsmę valstybės
interesams ir nacionaliniam saugu-
mui.

Koncerno vadovybė, veikdama sa-
varankiškai ir naudodama koncerno lė-
šas, nuosekliai plėtojo veiklą, kuria
buvo siekiama neteisėtais metodais
užsitikrinti valstybės ir savivaldybių
politikų, valstybės ir savivaldybių įmo-
nių vadovų, valstybės vykdomų akci-
nių bendrovių vadovų nuolatinę pa-
ramą, sukūrė korupciniais ryšiais, ne-
teisėtu poveikiu paremtą įtakos siste-
mą, skirtą paremti sau naudingus
sprendimus valstybės ir vietos savi-
valdos lygiuose.

Politinė įtaka – vertinga prekė

Iš NSGK turimos medžiagos ma-
tyti, kad šia įtaka minėta asmenų gru-
pė naudojosi pelno tikslais, teikdama
jau minėta neteisėta įtaka paremtas, at-
lygintinas paslaugas kitiems verslo
subjektams ir darė tai sistemingai,
tarpusavyje pasidalijusi vaidmenimis
ir siekdama asmeninės naudos. Yra
duomenų, kad įtaka buvo prekiaujama,
suteikiant paramą kitoms verslo gru-
pėms ir iš to gaunant tiesioginės ma-
terialinės ir kitokios naudos, kuri ne-
būtinai tekdavo koncernui, kaip juri-
diniam asmeniui, o atitekdavo tiesio-
giai jo vadovybei asmeniškai. „Tai lei-
džia daryti prielaidą, kad iš kelių as-
menų suformuota, iš anksto susitaru-
sių asmenų grupė ilgą laiką vykdė
veiklą, kuri iš esmės atitinka organi-
zuotos nusikalstamos grupės požy-
mius”, – buvo sakoma išvadų projekte. 

Anot NSGK dokumento, ypatingą
nerimą kelia tai, kad minėta asmenų

grupė per sau palankius politikus, tar-
nautojus, valstybės įmonių darbuoto-
jus, jų vadovus, pasinaudodama ne-
teisėtai daroma įtaka, atstovavo ir, ko-
miteto duomenimis, tebeatstovauja ne
tik savo, bet ir kitų įmonių, įskaitant
„Rosatom”, interesams. Vertinant tai,
kad tiek Rusijos energetikos kompa-
nijos „Rosatom”, tiek koncerno veikla
remiasi neteisėtos įtakos valdžios ins-
titucijoms darymu ir tai, kad abi įmo-
nės neskaidriai siekia daryti įtaką po-
litiniams procesams bei „Rosatom”
tikslai – dominuoti regiono energetikos
sektoriuje nesuderinami su Lietuvos
Respublikos siekiu užsitikrinti ener-
getinę nepriklausomybę nuo Rusijos
Federacijos, NSGK mano, kad „toks su-
siformavęs ryšys kėlė ir tebekelia tie-
sioginį pavojų Lietuvos Respublikos na-
cionaliniam saugumui”. 

Rusijos karinio pramoninio komp-
lekso įmonėje pagaminta ir AB „Lie-
tuvos geležinkeliai” įdiegta lokomoty-
vų saugos sistema KLUB-U taip pat yra
nesuderinama su Lietuvos nacionali-
nio saugumo interesais. 

NSGK nariai nustatė, kad Rusijos
valstybinės korporacijos „Rosatom” at-
stovų, jos valdomos bendrovės NUKEM
atstovų, koncerno „MG Baltic” atstovų
palaikomais neskaidriais ryšiais su
Lietuvos politikais, valstybės tarnau-
tojais, įmonių vadovais buvo daromas
neteisėtas poveikis valstybės instituci-
joms priimant sprendimus, siekiant
paveikti projektų įgyvendinimą strate-
ginę reikšmę nacionaliniam saugumui
turinčioje VĮ „Ignalinos AE”. 

Artimiausiu metu NSGK išvadas
planuojama įregistruoti Seimo posė-
džių sekretoriate. Dėl jo plenariniame
posėdyje turės balsuoti visas Seimas.
Prie išvadų kaip priedai bus pridėti liu-
dytojų apklausų protokolai, tarnybų iš-
slaptinta medžiaga, net komiteto gau-
ti elektroniniai laiškai, kt. 

Seimo nacionalinio saugumo ir
gynybos komitetui paskelbus verslo ir
politikos santykių tyrimo išvadas bei
išslaptinus jas lydinčius priedus, atsi-
skleidžia kur kas platesnis neleistinų
ryšių vaizdas. Yra ir daugiau įtakos
grupių ir lig šiol esančių ir buvusių la-
bai aukštų pareigūnų pavardės, kurios
išvadose paminėtos tik prabėgomis. 

Visos tyrimo išvados sudaro dau-
giau nei 50 lapų, čia aprašyti tik frag-
mentai. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto va-
dovas Vytautas Bakas.                                    ELTOS nuotr.
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Bet tai, ką padarė viena lietuvė,
dirbanti ,,Adidas” Šiaurės Amerikos
padalinyje Portlande, pirmiausiai at-
vėrė akis šios bendrovės Amerikos
padalinio valdžiai. Moteris (,,Draugo”
redakcijai yra žinomi jos vardas ir pa-
vardė) gegužės 8 dieną parašė laišką aš-
tuoniems   svarbiausiems ,,Adidas” va-
dovams JAV. Laiške ji išdėstė, ką Bal-
tijos šalims reiškė būti Tarybų Sąjun-
gos dalimi. 

,,Prašau sustabdyti 
marškinėlių pardavimą”

,,Iki šiol nesuprantu, kaip šie marš-
kinėliai galėjo išvysti dienos šviesą,
kaip buvo patvirtinta jų gamyba. Ta-
čiau būdama lietuvė, manau, kad mano
pareiga yra kalbėti už savo šalį” – ra-
šoma šio laiško pradžioje. Keliais sa-
kiniais nušvietusi SSSR sukūrimo is-
toriją, kai nuo 1922 metų sovietai pra-
dėjo užkariauti kaimynines šalis, lie-
tuvė papasakojo ir apie Baltijos vals-
tybių okupaciją. 

,,Bandydami palaužti lietuvių pa-
sipriešinimo dvasią, sovietai suėmė, iš-
trėmė į Sibirą, nužudė ir nukankino
per 300 tūkstančių lietuvių. Aš pame-
nu, kaip būdama vidurinės mokyklos
moksleivė vasaros atostogų metu dir-
bau kartu su archeologais, atkasinė-
jusiais masinį kapą Vilniuje (dabarti-
nis Tuskulėnų rimties parko memo-
rialinis kompleksas – red. past.), ku-
riame  buvo  palaidota  per  800 sovie-
tų nukankintų lietuvių”, – rašė mote-
ris. 

Ji pažymėjo, Lietuvai ir kitoms
Baltijos šalims toks priminimas apie
dabar jau buvusią, prievarta sukurtą

SSSR, yra labai skausmingas. Moteris
pasmerkė sovietų simbolių atgaivini-
mą ir juos prilygino nacių simbolikos
panaudojimui, dėdama lygybės ženklą
tarp dviejų žudikiškų režimų. Ji in-
formavo, kad Lietuvoje 2008 metais
buvo įstatymais uždrausta naudoti so-
vietų ir nacių simbolius.

,,Žinodama, kad marškinėliai jau
prekyboje, aš prašau jūsų priimti tei-
singą sprendimą ir sustabdyti šio pro-
dukto pardavimą”, – baigė savo laišką
Amerikos lietuvė. 

Atsižvelgta: sprendimas – 
per dvi valandas

,,Adidas” padalinio vadovai į šį lie-
tuvaitės laišką sureagavo žaibiškai.
Praėjus vos dviem valandoms nuo jo iš-
siuntimo, moteris gavo trumpą ir aiš-
kų atsakymą: 

,,Ačiū, kad netylėjote ir atkreipė-
te mūsų dėmesį į situaciją. Mes ją ver-
tiname labai rimtai. Atsiprašome už
‘Adidas’ parodytą nejautrumą ir skau-
dinančią nepagarbą. Mes imamės sku-
bių veiksmų ir šiuos marškinėlius iš-
imame iš prekybos. Dar kartą atsi-
prašome ir dėkojame, kad iškėlėte tokį
rimtą dalyką”. 

,,Aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi
tokia ‘Adidas’ padalinio Šiaurės Ame-
rikoje reakcija. Žinau, kad panašų laiš-
ką parašė ir Vokietijoje ‘Adidas’ dir-
bantys lietuviai. Tačiau jie gavo atsa-
kymą, kad lauktų oficialaus atsakymo.
Kiek girdėjau, vis dar tebelaukia, nes
dar taip ir negavo”, – kalbėjo ,,Draugo”
pašnekovė. 

Neabejojama, kad panašių laiškų
,,Adidas” vadovai gavo ne vieną ir iš
įvairių pasaulio kampelių. Mes papa-
sakojome vieno iš jų istoriją. 

Lietuvės laiškas sulaukė
jautraus ,,Adidas” atsako

Viena iš socialiniuose tinkluose pasklidusių ,,padėkų” – tai ukrainiečių reakcija į
,,Adidas” gamintojų akibrokštą. Nuotr. iš ,,Facebook”

www.draugofondas.org
4545 W 63 St ., Chicago, IL 60629

Daugelis keliautojų žino ,,Lonely
Planet” leidžiamus turistinius
vadovus – tai didžiausia kelio-

ninių knygų leidykla pasaulyje. Ben-
drovė samdo kelionių specialistus, ku-
rie aplanko įvairiausias vietoves ir
jas aprašo. Kasmet ,,Lonely Planet” pa-
teikia ir savo sudarytą lankytinų vie-
tų sąrašą. Į šiemetinį Europos ,,hot
spot” dešimtuką pateko ir Vilnius!  

,,Lonely Planet” tinklalapyje ap-
rašant Vilnių pabrėžiamas barokinio
senamiesčio grožis, įdomi, nors kartais
šiurpi miesto istorija, jaunatviška
šiuolaikinio miesto energija. Skiriama
dėmesio Užupio rajonui, kuris žymus
menininkais ir meno galerijomis. Pa-
stebima, kad lietuviško alaus gamin-
tojai gali drąsiai rungtis su kitapus Bal-
tijos jūros veikiančiomis alaus daryk-
lomis. Tinklalapyje paminima, kad šie
metai yra Lietuvos Nepriklausomy-

bės Akto paskelbimo šimtmečio metai
ir kad vyksta įvairūs tos sukakties
paminėjimai, tarp jų – artėjanti Dainų
šventė. Vilnius  demonstruoja savo
originalų braižąir tik laiko klausimas,
kada pasaulis jį išgirs, teigia ,,Lonely
Planet”.    

O štai Europos lankytinų vietų
dešimtukas:

1) Emilia-Romagna, Italija
2) Cantabria, Ispanija
3) Friesland, Olandija
4) Kosovo
5) Provence, Prancūzija
6) Dundee, Škotija
7) Small Cyclades, Graikija
8) Vilnius, Lietuva
9) Vipava slėnis, Slovėnija
10)   Tirana, Albanija 

,,Draugo” info

Važiuokit į Vilnių – 
ragina ,,Lonely Planet”

Vilnius Go Vilnius nuotr.

Apžvelgtos valstybės atkūrimo 
šimtmečio programos veiklos
Vyriausybės kanceliarijoje įvyko Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo prog-
ramos įgyvendinimo koordinavimo komisijos posėdis, kuriam pirmininkavo premjeras
Saulius Skvernelis. Jame buvo pristatyti jau įgyvendinti ir tebevykstantys Valstybės at-
kūrimo šimtmečio programos projektai bei iniciatyvos.

Iki šiol jau yra įvykę daugiau nei 1500 šimtmečiui skirtų renginių Lietuvoje ir už-
sienyje. Jų metu buvo pristatyta Lietuvos kultūros ir mokslo pasiekimai, kviečiama
pažinti, kurti ir švęsti valstybės atkūrimo šimtmetį.

Vienas iš svarbiausių pasiektų rezultatų – žmonės atrado asmeninį ryšį su isto-
rija. Rinkos tyrimų ir konsultacijų bendrovės „TNS Kantar” duomenimis, Vasario 16-
osios asmeninė svarba išaugo 18 procentinių punktų ir pasiekė 68 proc. 75 proc. ap-
klaustųjų teigė, kad šimtmetis pavyko.

Kultūros ir Užsienio reikalų ministerijos pristatė šimtmečio projektus užsienyje,
kurių vyko daugiau nei 200: kultūriniai projektai su žymiausiais Lietuvos atlikėjais (Mir-
ga Gražinytė-Tyla, Martynas Levickis ir kt.), specialūs kūrybiniai projektai, kurių dėka
užsienio šalių sostinės, oro uostai ir kitos viešosios erdvės nušvito trispalvės spalvomis.

Šimtmečio metai tęsiasi. Tebevyksta savanorystės skatinimo projektas „Šimtmečio
dovanos”, kuriuo skatinima skirti laiko Lietuvai, prisidėti prie savanorystės veiklų. Lie-
pos 1 d. Vingio parke įvyks nemokamas Dainų šventės atidarymo renginys, globo-
jamas ministro pirmininko S. Skvernelio – roko opera „Eglė”. Taip pat laukia ir kiti šimt-
mečio Dainų šventės renginiai Vilniuje bei Kaune, subursiantys 32 tūkst. dalyvių. Dai-
nų šventės chorų dienoje dalyvaus ir vyrų choras iš Japonijos, kurio dalyviai išmo-
ko visą lietuvišką repertuarą.

Rugpjūčio 25 d. Baltijos pajūrį nušvies simboliniai šimtmečio laužai – vyks tarp-
tautinis projektas „Senovinės nakties laužai”, skirtas Baltijos šalių šimtmečiams.

Posėdžio dalyviai vieningai sutarė, kad vienas iš svarbiausių sėkmės elementų,
įgyvendinant šimtmečio projektus ir pristatant Lietuvą pasaulyje, yra susitelkimas
ir bendradarbiavimas, efektyviai panaudojant tiek finansinius, tiek žmogiškuosius ry-
šius.

Mano Vyriausybė
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Į Lietuvą rinksis įtakingos pasaulio moterys
Vilnius (LRS info) – Birželio 6-8

dienomis, Vilniuje, Seimo rūmuose,
rengiamas kasmetinis pasaulinis Mo-
terų politikos lyderių suvažiavimas, į
kurį pakviestos esamos ir buvusios
valstybių, vyriausybių vadovės, mi-
nistrės, parlamentarės, merės, nevy-
riausybinių organizacijų ir žiniask-
laidos atstovės. 

Renginys organizuojamas Vilniu-
je Lietuvai švenčiant valstybės atkū-
rimo šimtmetį ir atkreipiant dėmesį,
kad Lietuva prieš šimtą metų viena
pirmųjų Europoje suteikė moterims
teisę balsuoti.

Renginys organizuojamas ben-
dradarbiaujant su Pasaulio moterų
lyderių taryba (ang. „The Council of
Women World Leaders”).

Pasaulinio moterų politikos lyderių
forumo prezidentė Silvana Koch-Meh-
rin pabrėžia, kad Lietuvos pasiekimai
įkvėpė šių metų suvažiavimo šūkį –
„Jau laikas: 100 priežasčių veikti!”.

Šiemet į suvažiavimą pakviestos
delegacijos iš daugiau nei 70 šalių,
tarp jų – JAV, Prancūzijos, Vokietijos,
Belgijos, Liuksemburgo, Švedijos, Len-
kijos, Ukrainos, Turkijos, Naujosios Ze-
landijos, Panamos, Ekvadoro, Keni-
jos, Togo, Madagaskaro, Maroko, Ki-

nijos, Serbijos, Afganistano, Irano, Pa-
kistano ir kt. Pranešimus pristatys be-
maž 50 aukšto rango pranešėjų. 

Tarp jau patvirtinusių savo daly-
vavimą pranešėjų – Kroatijos prezi-
den tė Kolinda Grabar-Kitarovič, Maltos
prezidentė Marie-Louise Coleiro Preca,
Rumunijos ministrė pirmininkė Vio-
rica Dancila, 2006–2010 m. ir 2014–2018
m. Čilės prezidentė Michelle Bachelet,
1999–2008 m. Naujosios Zelandijos mi-
nistrė pirmininkė Helen Clark, 2007–
2010 m. ministrė pirmininkė Julija Ty-
mošenko, 2013–2014 m. Senegalo mi-
nistrė pirmininkė Aminata Toure.

2018 m. Moterų politikos lyderių
suvažiavimo programa sudaryta ben-
dradarbiaujant su tarptautinėmis ins-
titucijomis, tokiomis kaip Europos ly-
čių lygybės institutas, Europos inves-
ticijų bankas, Jungtinės Tautos ir kt. 

Moterų politikos lyderių suvažia-
vimo dalyviai kartu su verslo, akade-
minės bendruomenės, pilietinės vi-
suomenės atstovais aptars, kaip pa-
skatinti moterų lyderystę politikoje, už-
tikrinti lygiavertes ekonomines gali-
mybes, stabdyti smurtą prieš moteris.
Bus diskutuojama dėl teisės aktų ir po-
litinių sprendimų, kurie leistų pasiekti
apčiuopiamų rezultatų. 

Atidarytas Gvatemalos garbės konsulatas
Vilnius (ELTA) – Vilniuje atida-

rytas Gvatemalos garbės konsulatas,
kuriam vadovauja garbės konsulė vers-
lininkė Asta Naumenko Meschino.

Atidaryme dalyvavęs Užsienio rei-
kalų ministerijos Lotynų Amerikos,
Afrikos, Azijos ir Okeanijos departa-
mento direktorius Eduardas Borisovas
pasidžiaugė stiprėjančiais Lietuvos ir
Gvatemalos ekonominiais ir kultūri-
niais ryšiais. „Esu tikras, kad veikli gar-
bės konsulė dar labiau suartins mūsų ša-
lis ir atvers naujas dvišalio bendradar-
biavimo galimybes”, – teigė pareigūnas.

Ceremonijos metu Gvatemalos

garbės konsulei įteikta egzekvatūra –
leidimas vykdyti Gvatemalos garbės
konsulės Lietuvoje pareigas. Šį leidi-
mą, atsižvelgdamas į Gvatemalos pre-
zidento ir diplomatijos vadovės spren-
dimą, pasirašė Lietuvos užsienio rei-
kalų ministras Linas Linkevičius.

Šiemet Lietuva ir Gvatemala šven-
čia diplomatinių santykių užmezgi-
mo 25 m. sukaktį. Diplomatiniai san-
tykiai užmegzti 1993 m. gruodžio 14 d.

Nuo 2017 m. Lietuvos garbės kon-
sule Gvatemaloje dirba Roxana Mi-
chelle Prieto Andrade. Lietuvai akre-
dituota Gvatemalos ambasada Švedijoje.

Popiežiaus vizitui ruošiamasi tinkamai

Draudžiama lankytis Kauno rajono miškuose

Kaunas (Mano vyriausybė) – Mi-
nistras Pirmininkas Saulius Skver-
nelis susitiko su Kauno miesto savi-
valdybės vadovais ir aptarė klausi-
mus, susijusius su Popiežiaus vizitu
Lietuvoje.

Konstatuota, kad birželio mėnesio
pabaigoje turi būti baigti Kauno Šv. ap-
aštalų Petro ir Povilo arkikatedros
bazilikos remonto ir restauracijos dar-
bai. Įvertinus Viešųjų pirkimų įstaty-
mo pažeidimus, šio projekto vertė su-
mažinta 25 proc. ir sieks per 1 mln. 731
tūkst. eurų. 

Kitas svarbus objektas – Kauno
Šv. Jurgio konvento kultūros paveldas,
jo sutvarkymui skirta 1,85 mln. Eur. Ap-
tarta galimybė skirti papildomą finan-
savimą, tuomet būtų atliktas bažnyčios
vidaus sienų ir skliautų remontas, vie-
nuolyno pastato fasado tvarkyba.

Planuojamas Pontifiko vizitas ir į
Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią.

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia –

viena pirmųjų bažnyčių Kauno sena-
miestyje jos statybų pradžia – 1468 m.
Po Antrojo pasaulinio karo ji buvo
paversta sandėliu, sovietmečiu čia įsi-
kūrė P. Mažylio medicinos mokykla. 

2005 m. vienuoliai atgavo labai
prastos būklės bažnyčią, šalia buvo
įrengtas Santakos parkas. 2009 m. lie-
pos mėn. pradėti bažnyčios ir vienuo-
lyno rekonstrukcijos darbai dabar sėk-
mingai tęsiami.

Kauno r., (ELTA) – Kauno rajono
savivaldybės administracija pasirašė
įsakymą dėl priemonių mažinti gaisrų
pavojų, prasidėjus sausringam laiko-
tarpiui, Kauno rajono miškuose ir
durpynuose.

Nurodyta prasidėjus sausringam

laikotarpiui ir miškų gaisringumui pa-
siekus IV miškų gaisringumo klasę, už-
drausti gyventojams, neturint valsty-
binių įstaigų leidimų, lankytis bei va-
žiuoti transporto priemonėmis miš-
kuose ir durpynuose tol, kol bus at-
šauktas šis įsakymas.

D. Trump nusiteikęs susitikti su V. Putinu
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump vis dar pa-
lankiai nusitiekęs susitikti su Rusijos
prezidentu Vladimiru Putinu, pareiš-
kė JAV ambasadorius Maskvoje John
Huntsman.

Anksčiau laikraštis „The Wall
Street Journal”, cituodamas šaltinius
JAV administracijoje, rašė, kad Baltieji
rūmai svarsto JAV ir Rusijos prezi-

dentų susitikimo galimybes. Pasak
šaltinių, J. Huntsman grįžo į Was-
hingtoną būtent tokio susitikimo pla-
navimui.

Pasak JAV leidinio šaltinių, ofi-
cialus D.Trump ir V. Putino susitiki-
mas – JAV ambasadoriaus Rusijoje ei-
namasis projektas, o šių derybų tikslas
būtų aptarti esamus nesutarimus tarp
dviejų didžiųjų valstybių.

B. al Assad ketina vykti į Šiaurės Korėją
Pchenjanas (ELTA) – Sirijos pre-

zidentas Bashar al Assad  ketina ap-
silankyti Šiaurės Korėjoje. „Aš aplan-
kysiu Korėjos Liaudies Demokratinę
Respubliką ir susitiksiu su jo eksce-
lencija Kim Jong-un”, – sakė B. al As-
sad, priimdamas Šiaurės Korėjos am-

basadoriaus Mun Jong Nam skiria-
muosius raštus.

Apie Sirijos prezidento kelionės
planus pranešė ir CNN.

Galimo susitikimo datos jokie šal-
tiniai kol kas nenurodo. 

Sankcijas Šiaurės Korėjai švelnins su sąlyga

Kinija įspėja JAV dėl muitų kiniškoms prekėms

Singapūras (ELTA) – Sankcijos
Šiaurės Korėjai liks galioti iki „ne-
grįžtamo” šalies branduolinio nusigin-
klavimo. 

„Šiaurės Korėja sulauks lengvatų
tik tada, jei imsis įtikinamų ir ne-
grįžtamų branduolinio nusiginklavi-
mo žingsnių”, – pareiškė JAV gynybos
sekretorius Jim Mattis.

JAV prezidentas Donald Trump
paskelbė, kad jis, kaip planuota, nori
susitikti su Šiaurės Korėjos vadovu

Kim Jong-un. „Mes birželio 12-ąją susi-
tiksime Singapūre”, – sakė jis po
pokalbio su aukštu Šiaurės Korėjos pa-
siuntiniu Baltuosiuose rūmuose. 

Dar praėjusią savaitę atrodė, kad
istorinis susitikimas neįvyks. D.
Trump laišku atšaukė susitikimą ir tai
argumentavo Šiaurės Korėjos „atviru
priešiškumu”. Tačiau kadangi Pchen-
janas toliau tikino esąs atviras pokalbi-
ams, D. Trump nurodė tęsti pasi-
rengimą viršūnių susitikimui.

Pekinas (ELTA) – Pokalbiai tarp
JAV ir Kinijos dėl prekybos ginčo su-
reguliavimo, anot Pekino, neduos re-
zultatų, jei Washingtonas taikys mui-
tus kiniškoms prekėms. 

Paskelbtame pareiškime sakoma,
kad jei JAV forsuos baudžiamąsias
priemones, „visi šalių derybose pasi-
ekti laimėjimai bus niekiniai”.

JAV prezidentas Donald Trump
kovą pagrasino tokiais muitais, Peki-
nas prabilo apie atsakomąsias prie-
mones. JAV prezidentui didelis savo ša-
lies prekybos deficitas su Kinija yra
krislas akyje. JAV duomenimis, jis
pernai siekė 375 mlrd. dolerių. D.
Trump, be to, apkaltino Pekiną inte-
lektualinės nuosavybės vagyste. 

Makedonijos gyventojai nori gyventi Makedonijoje 
Skopjė (Diena.lt) – Tūkstančiai

žmonių Makedonijoje išėjo į gatves,
protestuodami prieš šios buvusios Ju-
goslavijos respublikos pervadinimą.

Makedonijos ministras pirmi-
ninkas Zoran Zaev paskelbė, kad šalies
gyventojai referendume turi balsuoti
dėl naujo pavadinimo. Anot jo, daug
metų trunkančiame ginče su kaimyne
Graikija dėl pavadinimo pasiektas
„principinis susitarimas”. Jo derybos
su Graikijos premjeru Alexis Tsipras
esą netrukus bus baigtos.

Ginčas dėl Makedonijos pavadi-
nimo jau daugiau kaip 25 metus tem-
do santykius tarp Graikijos ir jos šiau-
rinės kaimynės. Konfliktas siekia 1991-
uosius, kai tuometinė Jugoslavijos
respublika paskelbė nepriklausomybę
ir pasivadino Makedonija.

Graikijos požiūriu, pavadinimas
Makedonija yra nacionalinio paveldo
dalis. Atėnai būgštauja, kad kaimynė,
vadindamasi Makedonija, gali pradė-
ti reikšti pretenzijas į tokio pat pava-
dinimo Šiaurės Graikijos provinciją.

Aukcione galimybė papietauti su W. Buffett
New Yorkas (Faktai.lt) – Teisė

papietauti su investuotoju milijardie-
riumi Warren Buffett buvo parduota
surengtame metiniame labdaros auk-
cione Jungtinėse Valstijose už dau-
giau kaip 3,3 milijono dolerių.

Varžytinių nugalėtojas pageida-
vo likti nežinomas.

Aukcionas, kurį milijardierius
surengė jau 19-ąjį kartą, vyko „eBay”
svetainėje. Pagal tradiciją varžytinių
nugalėtojas įgyja galimybę papietauti
su W. Buffett ir užduoti jam bet kokius
klausimus. Surinktas lėšas investuo-
tojas perveda fondui „Glide Founda-
tion”, kuris teikia paramą San Fran-
sisco miesto benamiams. Per visus
ankstesnius aukcionus W. Buffett pa-
vyko iš viso surinkti daugiau kaip 26
milijonus dolerių.

2016 metais per varžytines buvo
gauta rekordinė 3,45 milijono dolerių

suma. Pernai anonimas už galimybę
papietauti su W. Buffett paklojo 2,6 mi-
lijono dolerių.

W. Buffett pagal tradiciją labdaros
pietus rengia prestižiniame restorane
„Smith and Wollensky” New Yorko
centre. Varžytinių nugalėtojas turi
teisę pakviesti dar septynis žmones.
Pasak 87 metų investuotojo, toks ren-
ginys trunka maždaug tris valandas. 

Popiežius aplankys Kauno Šv. Jurgio Kan-
kinio bažnyčią. Wikimapia.org nuotr.

Labdaros pietūs su W. Buffett trunka apie
tris valandas.                         China Plus nuotr. 
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto prekybos sve-
tainių „Amazon” turi labai gražią programą, pavadi-
nimu „Smile”, skirtą paremti pelno nesiekiančias

organizacijas? „Amazon” nuo kiekvieno pirkinio skiria 0.5
proc. išleistos sumos jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai ne-

kainuoja nė cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirkti „Amazon”, įveskite smile. amazon.
com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir mažiausia
auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ANTANAS DRŪTYS

(2013 m. gegužės 27 d.)

ir

DVIDEŠIMT TREJŲ METŲ SUKAKTIS

A † A
ONA DRŪTIENĖ

(1995 m. birželio 5 d.)

Su gilia meile ir ilgesiu prisimename mūsų brangius ir niekuo-
met nepamirštamus tėvelius, senelius ir prosenelius.

Jau praėjo penkeri metai, kai Visagalis Dievas pasišaukė mūsų
mylimą a. a. Tėtelį, Senelį ir Prosenelį pas save.

Taip  pat suėjo dvidešimt treji metai, kai mūsų brangi a. a. Ma -
ma, Močiutė ir  Promočiutė iškeliavo Amžinybėn.

Šv. Mišios buvo atnašautos birželio 3 d., sekmadienį, 10 val. ryto
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny čioje, Chi-
cago, IL.

Prašome prisiminti juos maldose ir mintyse.
Jūs esate gyvi mūsų širdyse ir mes Jūsų niekados nepamirši me.

Mylinčios dukros:
Joana, Ramutė ir Teresė su šeimomis

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChiRuRgAi AkiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

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

DAntŲ gyDytojAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

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

Geriausia  dovana – DRAUGAS
Tai pažinčių ir susitikimų vieta

Padovanokite lietuvišką pasaulį!
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� Tęsiasi kino vakarai Pasaulio lietuvių cent-
ro pievelėje! Ketvirtadienį, birželio 7 d.,
7:30 val. v. matysite roko operą ,,Meilė ir mir-
tis Veronoje” (2005 m.). Veiks baras, ,,Ku-
nigaikščių užeiga” prekiaus lietuviškais pa-
tiekalais. Laukiame visų!

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL 60632) birželio 10 d. 10 val. r. per šv. Mi-
šias švęsime 10-tąjį eilinį metų sekmadienį
bei paminėsime Gedulo ir vilties dieną. Eu-
charistijos šventimą atnašaus kun. Gediminas
Keršys. 15 minučių prieš šv. Mišių pradžią su-
kalbėsime Švč. Jėzaus Širdies litaniją. Daly-
vaukime!

� Birželio 17 d., sekmadienį, po lietuviškų
šv. Mišių, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo parapijos salėje švęsime Tėvo dieną
ir Jonines. JAV LB Brighton Parko apylinkės
valdyba ruošia iškilmingus pietus ir linksmą
programą. Atvykite.

� JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto apy-
linkės valdyba visus kviečia dalyvauti Joninių
gegužinėje ,,Atrask paparčio žiedą”, kuri
vyks birželio 24 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių Pasaulio lietuvių centro Lemonte
kiemelyje. Bus skanaus maisto, gėrimų, lie-
tuviška muzika, loterija, žaidimai ir linksma
nuotaika! Laukiame visų. 

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Lietuvos Krašto apsaugos savanorių
pajėgų (KASP) bigbendo koncertai

vyks
birželio 8 d., penktadienį, 7:30 val. v.

Lietuvių namuose Baltimorėje (851 Hollins St. Baltimore, MD) ir 

birželio 9 d., šeštadienį, 7 val. v.

Lietuvių namuose Philadelphijoje (2715 E Allegheny Ave., Philadelphia, PA). 

Koncertai yra nemokami. 

Juose taip pat dalyvaus Pennsylvanijos Nacionalinės Gvardijos orkestras.

St. Petersburgo Lietuvių klubas birželio 10 d., sek-

madienį, 2:30 val. p. p. kviečia į pietus klubo salėje (4880
46th Ave. North, St. Petersburg, FL), kurių metu atsisvei-
kinsime su į Lietuvą grįžtančiu kanauninku kun. Bernardu

Talaišiu. Registracija tel. 727-360-1064. Prieš tai, 1:15 val.
p. p., Šv. Jėzaus vardo bažnyčioje (5800 15th Ave.
South, Gulfport, FL) kun. B. Talaišis laikys šv. Mišias.

Alytaus-Rochesterio 
susigiminiavusių miestų komitetas

ir LR garbės konsulatas New Yorko valstijoje
kviečia į koncertą, 

skirtą pagerbti Lietuvos laisvės kovotojus, kuris įvyks 

birželio 10 d., sekmadienį, 3 val. p. p. (EST) 
Eastman School of Music, Hatch Recital Hall, 

Rochesteryje, New Yorko valstijoje.  

Dalyvaus Juozas Jakavonis-Tigras, vienas iš nedaugelio dar gyvų
partizanų, kuris specialiai atvyksta į šią šventę iš Lietuvos.

Programą atliks Kauno valstybinio muzikinio teatro bei Nacionalinio ope-
ros ir baleto teatro solistas Liudas Mikalauskas, neseniai koncertavęs
John F. Kennedy Center for the Performing Arts Washington, DC.

Koncertą galėsite tiesiogiai stebėti ir iš savo namų per 
LIVE STREAM. Kaina – 15 dol.

Bilietus nusipirkti reikia iki birželio 8 d., penktadienio, 4 val. p. p. 
internetinėje svetainėje www.eastmantheatre.org (LIVE STREAM

ONLY – Honoring Lithuania’s Freedom Fighters). 
Bilietų kasos tel. 585-274-3000. 

Nepraleiskite ypatingos progos pamatyti Lietuvos partizaną! 

Šimtmečio Tautiška giesmė – 
Navy Pier

Kaip ir kiekvienais metais, liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos kara-

liaus Mindaugo karūnavimo) dieną – kviečiame visus Čikagos lie-

tuvius ir miesto svečius kartu giedoti Tautišką giesmę! 

Tradicija jau daug metų visame pasaulyje giedoti Lietuvos himną šiais

metais dar ypatingesnė – juk minime Lietuvos nepriklausomybės šimt-

metį. Neabejojame, kad šis susibūrimas dar labiau sujungs mus, pa-

saulio lietuvius, ir parodys, kad ir kur bebūtume, visi mes esame Lie-

tuvos vaikai ir Lietuvai svarbias progas minime garsiai ir išdidžiai! 

Nepamirškime geros nuotaikos ir tautinės atributikos! Su-

sitikime visi 7:45 val. v. Navy Pier (600 E. Grand Ave, Chi-

cago, IL 60611), ištieskime 30 metrų „Vienybės vėliavą” ir

8 val. v. visi kartu giedokime Tautišką giesmę!


