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Nepaprastai gerai nudirbkite visai paprastus darbus – štai kokia yra maža didelės sėkmės paslaptis – John D. Rockefeller II

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 87 dienos

Įdomu, ar atsirastų daug lietuvių vaikų, kurie nebūtų gir-
dėję apie pašėlusią mergaitę Kakę Makę. Taip, čia ta
pati mergaitė, nuo kurios kartą pabėgo ausys, o Ne-

tvarkos nykštukas išsinešė visus jos ne vietoje paliktus
žaislus. Rašytojos Linos Žutautės sukurta herojė jau be-
veik 10 metų džiugina mažuosius lietuviukus ir jų šeimos
narius ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. O gegu-

žės 5 d. bus ypatinga Čikagoje gyvenantiems jauniesiems
Kakės Makės gerbėjams – Pasaulio lietuvių centre (PLC)
vyksiančioje Šeimos šventėje bus parodytas spektaklis
apie Kakę Makę ir jos nuotykius. Kalbamės su pasirodymo
sumanytoja, režisiere, scenarijaus autore ir Kakės Makės
vaidmens atlikėja Sandra Gutaravičiene. 

–  7psl.

Kakė Makė atvyksta į Čikagą!

Kakė Makė (Sandra Gutaravičienė) su visa aktorių komanda. Romo Jelinsko nuotr.

Verbų (Palmių) sekmadienį gamta pateikė staigmeną:
balandžio 14-osios naktį ėmė kristi sniegas, ir tas sny-
gis nesiliovė visą dieną iki pat vakaro. Baltai pasi-

dengė jau sužaliavusios vejos, kai kur pradėjusios žydė-
ti magnolijos, pirmosios darželių gėlės ir sprogstančius
gležnus lapelius keliančios medžių šakos. 

Tačiau netikėtai iš dangaus pradėjęs kristi sniegas ne-
išgąsdino į Kristaus kančios sekmadienio šv. Mišias su-
siruošusių žmonių. Į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčią gausiai rinkosi parapijiečiai. Balandžio antroje pu-
sėje švenčiamos Velykos ar paskutinis jų laukimo sek-
madienis itin retai būna su sniegu.                        – 2 psl.

Palmių sekmadienį 
– gamtos staigmena

Pražydusius pavasario narcizus sekmadienį užklo-
jo sniegas.

Verbų (Palmių) sekmadienio paminėjimas Švč. Mergelės Marijos Gimimo
baž  nyčioje (dešinėje – klebonas Jaunius Kelpšas).     A. Zakarauskienės nuotr. 
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LAIŠKAI

GERAI, KAI LAIKRAŠTIS VĖLUOJA

Balandžio 3 d. gavau vasario 9 ir
vasario 16 d. ,,Draugus”. Žmona pa-
tenkinta: kurį laiką jai nereikės klau-
sytis pastabų apie Amerikos paštą,
kuris, sprendžiant iš aukščiausių sfe-
rų pareiškimų, kaip ir visa kita Ame-
rikoje, yra visų laikų geriausias. Bet
negalima pamiršti ir kitos pusės: ilgai
lauktas svečias susilaukia daugiau
dėmesio.

Smagu buvo perskaityti Kazio Al-
meno ,,Anuomet” ištrauką. Almeną
skai tyti mėgstu.   Ypač įstrigo scena ro-
mane  ,,Trispalvė Iljičiui”. Ją dažnai
pri  simenu, bandydamas išsiaiškinti,
kodėl žlugo Sovietų Sąjunga.   Knygos
delsta paskelbti, kad mirė Brežnevas.
Žmona: savaime aišku, gi trunka laiko
parduotuvėms pristatyti tualetinio po-
pieriaus.  Ir prisimenu prieš kiek de-
šimtmečių, tada dešimtmetę mūsų
duk rą bandant prisiderinti prie so-
vietinės tualetų kultūros...   Po visų pa-
gyrų, pasaulį drebinusių šūkių, ant-
žmogiškų jėgų, pačios istorijos, pa-
šauktas pasaulinio proletariato avan-
gardas, tik už kelių žingsnių esant is-
toriją užbaigiančiam tikrajam komu-

nizmui, nesugebėjo pagaminti pakan-
kami tualetinio popieriaus.   Kremliuje
nesu buvęs, tačiau esu tikras, kad tenai
tualetuose nesimėto ,,Pravdos” gaba-
liukiai. 

Studentavimo laikais išverčiau
vieną Almeno novelę. Laišku, manda-
giai, bet nedviprasmiškai, jis man pa-
aiškino, kad reikia versti ne pažo-
džiui, bet perduodant nuotaiką, pras-
mę. Vertinga pamoka.  Malonus prisi-
minimas – pavėlavusio ,,Draugo” vai-
sius.

Patiko šiek tiek daugiau sužinoti
apie Gitaną Nausėdą. Pereitą vasarą
klausėmės koncerto Lietuvos sename
dvare. Klausėsi ir Nausėda, tuo metu
jau kandidatas. Puikus įspūdis: jis tik
klausėsi koncerto, nepolitikavo, ne-
spaudinėjo rankų, nebučiavo kūdikių.
Rengėjai publikai jo nepristatė.

Abejonių nelieka: gerai kada laik-
raščiai vėluoja.

Kęstutis Skrupskelis
Wagener, SC

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus
redakcija netaiso

Atkelta iš 1 psl.

Žmonės, prieš prasidedant šv. Mi-
šioms, tarpusavyje kalbėjosi, kad jie il-
gai prisimins šių metų Verbų (Pal-
mių) sekmadienį, kurį gamta taip žie-
miškai pasveikino.  Maldininkams
teko traukti iš dėžių jau vasarai supa-
kuotus žieminius drabužius. Juk dar
vos prieš porą dienų saulė taip buvo už-
kaitinusi, kad visi patikėjo: pagaliau
sulaukėme tikro pavasario.

Iš tiesų, netikėtas ir šiam laikui

neįprastas snygis pridarė daug nepa-
togumų keliaujantiems. Spauda ir te-
levizijos bei radijo žinių tarnybos pra-
nešė, kad kai kur Čikagos apylinkėse
iškrito iki 8 colių sniego. Buvo infor-
muojama, kad dėl netikėtai pasikei-
tusių oro sąlygų O’Hare ir Midway oro
uostuose šimtai lėktuvų skryžių vėla-
vo, apie 1000 jų teko atšaukti. Tarnybų
pranešimu, O’Hare oro uoste iškrito
per 4 colius sniego. Balandžio 14-ąją
prisnigo daugiau, nei kartu per gruo-
dį ir kovą. Paskutinį kartą taip buvo at-

Palmių sekmadienį – gamtos staigmena
sitikę 1937–1938 metais.

,,Chicago Sun Ti-
mes”, remdamasis Na-
cionalinės orų tarnybos
JAV (National Weather
Service) pateiktais duo-
menimis, pranešė, kad
Verbų sekmadienio snie-
gas nesumušė 1975 ir
1982 metų rekordų. Tais
metais balandį iškrito
net 9.4 coliai sniego.

Tuos, kurie Verbų
(Palmių) sekmadienio
snigimą linkę vadinti
įrody mu, kad pasaulio
pabaiga artėja, meteoro-
logai turi raminančių ži-
nių: 1966 metais pradėjo
snigti gegužės 11-ąją ir
sniego pridrėbė net iki 2
colių. O štai 1884 metų rekordas iki šiol
yra nepranoktas: tais metais sniegas
žemę nuklojo birželio mėnesį. 

Meteorologai turi gerų žinių. Šiais
metais per šv. Velykas žadama su-

Tikinčiųjų nesustabdė sniegas – jų gausiai susirinko į šv. Mišias. Palmių lapai –  Kristaus įžengimo į Jeruzalę prisiminimui.   Audronės Kižytės nuotraukos

laukti tikros pavasariškos oro tempe-
ratūros. Nors kai kur žada palyti, ta-
čiau bus šilta,termometro stulpelis tu-
rėtų rodyti 65 laipsnius šilumos. 

,,Draugo” inf.

Balta pavasario magnolija – baltos žiemos apsuptyje. 
Audros Zakarauskienės nuotr.

Pavasaris prie Tėviškės parapijos bažnyčios balandžio 7 d. (k.) ir sugrįžusi žiema balan-
džio 14-ąją.                                                                                           Ramunės Lapas nuotraukos



rinėjamose bylose. Stanislovas To-
mas, viešoje erdvėje naudojantis
profesinį vardą „advokatas”, nėra ir
niekada nebuvo nei pripažintas ad-
vokatu Lietuvoje, nei įrašytas į Lie-
tuvos praktikuojančių advokatų są-
rašą. Jis taip pat nėra įrašytas ir į
Europos Sąjungos valstybių narių
teisininkų, turinčių teisę teikti nuo-
latines teisines paslaugas Lietuvos

Respublikoje, sąrašą. Apie tai buvo informuotas ir
EŽTT, kuriam apie S. Tomo nebuvimą nei Moldovos,
nei Andoros advokatu pranešė atitinkamų valstybių
advokatų savivaldos struktūros. Šiuo metu S. Tomas
jau skelbiasi, kad jis advokato licenciją turi Rusijoje.
(Tai informacija tiems, kuriems šis veikėjas gali pa-
siūlyti savo teisines paslaugas.)

S. Tomo pėdsakais yra vaikštinėjęs 15min.lt žur-
nalistas Dovydas Pancerovas, kuris ir padėjo de-
maskuoti šį „advokatą”. Žurnalistas rašė: „Pėdsakai
vedė nuo Paryžiaus kiemelių iki separatistų užim-
to Padniestrės regiono, nuo Viktoro Uspaskicho
kabineto Briuselyje iki Lietuvos kalėjimų kamerų”.
Beje, S. Tomo vardu (žurnalistas nurodytu adresu Pa-
ryžiuje jokios firmos nerado) krūvą laiškų gavo Lie-
tuvos kalėjimų kaliniai, kuriems buvo siūloma pa-
galba bylinėtis EŽTT dėl blogų gyvenimo sąlygų (at-
rodo, vienas kitas jau buvo jam davęs ir pinigų). O
šiomis dienomis į viešumą iškilo dar vienas „advo-
kato” žygis – jis iš pensininkų renka po 50 eurų, ža-
dėdamas tapęs EP nariu jiems pakelti pensijas. Su-
rinkęs kelis tūkstančius eurų juos panaudojo už-
statui, kurį reikia įnešti kandidatuojant rinkimuo-
se į EP. 

Žurnalistas D. Pancerovas primena, kad Tomas
reiškėsi dar 2008 m. studentų surengtame mitinge,
kuris greitai peraugo į maištą. Jaunimas tik norė-
jo atkreipti dėmesį į savo problemas, o Tomo vado-
vaujama grupė jaunuolių neplanuotai įsiveržė į
Vilniaus universiteto centrinius rūmus ir korido-
riuose pradėjo ręsti barikadas. Buvo sulaikytų,
tarp jų – ir S. Tomas. Tuo metu jis buvo vienas iš par-
tijos „Tvarka ir teisingumas” kandidatų į Seimą ir
tos partijos jaunimo vadas. 

Šiandien V. Uspaskichas su S. Tomu siūlo ne-
turėti jokių reikalų, R. Paksas nenori būti su juo sie-
jamas taip pat. Kaip šiam veikėjui seksis rinkimuose
į Europos Parlamentą, kur jis kandidatuoja, dar ne-
aišku (nors savo rinkėją jis turės – tai visi tie, kurie
džiaugėsi sudaužyta Jono Noreikos lenta), neaišku
ir kas stovi už tokių veikėjų nugarų, aišku tik tai, kad
jam gresia nemalonumai dėl iš pensininkų surink-
tų penkiasdešimtinių.

Dievaži, gyvenimas (bent jau šiandien
Lietuvoje) reikalauja daug dvasinės svei-
katos. Nors tikriausiai tiems, kurie nesi-
domi valstybės gyvenimu, ramu – dva-
siškai ir fiziškai. Jie sau augina vaikus, dar-
žus, sėdi alaus baruose, postringaudami
apie panas, moterys prie kavutės – apie
madas. O tiems, kurie bent kiek iškiša nosį iš
savo buities, naujas jausmų pliūpsnis – Vil-
niuje, ant Mokslų akademijos Vrublevskių bibliote-
kos sienos, kūju sudaužyta atminimo lenta partiza-
nų vadui Generolui Vėtrai, prieškario Lietuvos kari-
ninkui Jonui Noreikai.

Bet reakcija buvo nevienareikšmė. Ne visi pik-
tinosi, daug kas rankas iš pasitenkinimo trynė,
sako, ir „Facebook” buvo perpildytas pasiten-

kinimo šūksnių. O tiems, kuriems partizanai ir kiti
kovotojai dėl Lietuvos laisvės yra autoritetai, buvo
dar kartą sudaužyta širdis. 

Kas tas chuliganas, kuris kūju daužė lentą, fil-
mavo ir paskelbė internete? Kvailys? Kaip sako, liau-
dies išmintis – kiekvienas kaimas turi savo kvailį.
Būtų gerai. Deja, panaršius po internetą ir paran-
kiojus apie tą „kvailį” žinių, klostosi liūdnesnis vaiz-
das. 

Poelgio prasmė yra politinė

– sako prof. Vytautas Radžvilas delfi.lt: „Be jo-
kios abejonės, šito vandališko išpuolio iniciatorius
ir vykdytojas siekė pigaus politinio populiarumo no-
rėdamas surinkti parašus ir patekti į Europos Par-
lamento rinkimus. Tačiau tai tik ledkalnio viršūnė.
Tikroji jo poelgio prasmė yra politinė ir kur kas gi-
lesnė. Jis yra gerai žinomo pono Kazimiero Juraičio,
viešai kvietusio Vladimirą Putiną ‘išvaduoti’ Lie-
tuvą, artimas bendražygis. Taigi, turime to, ką va-
dinu penktąja ir šeštąja Putino kolonomis Lietuvo-
je, sintezę. Vienas kreipiasi į Putiną ir šaukiasi pa-
galbos iš Rytų. Kitas, šitas vandalas, sudaužęs at-
minimo lentą, didžiuojasi, kad jis yra plačiai mąs-
tantis ir europinėmis vertybėmis besivadovaujantis
subjektas. Bet juos sieja viena ir ta pati nuostata –
neapykanta lietuvių tautai ir pačiai Lietuvos vals-
tybei”.

Dar reikia pridėti, kad „kūjininką” žygiui ins-
piravęs K. Juraitis remia ir partizanų vadą Adolfą
Ramanauską-Vanagą apšmeižusį (pareiškė, kad jis
yra tūkstančių nekaltų žmonių žudikas) Klaipėdos
rusą Viačeslavą Titovą, kurį prokurorai siūlo baus-
ti 30 tūkst. eurų bauda (o klaipėdiečiai savivaldos rin-
kimuose jį antrą kartą išrinko į miesto savivaldą).
Taigi lentos daužymas gali būti ne pačio „kūjinin-
ko” sugalvotas, o inspiruotas K. Juraičio, kuris fil-
mavo ir kuris, beje, neatsako į žurnalistų klausimą
iš kokių lėšų jis gyvena. Jis prisistato kaip žurna-
listas ir filmų kūrėjas. Internete turi savo puslapį,
kur skelbia savo pokalbius su kūjininku Stanislovu
Tomu. K. Juraitis norėjo kandidatuoti į prezidentus,
bet nesurinko privalomų jį remiančių parašų. Kal-
bėdamas apie savo apsisprendimą bandyti siekti pre-
zidento posto, K. Juraitis sakė, jog tai yra jo „atsa-
kas į Stanislovo Tomo kvietimą koordinuoti masiš-
ką Lietuvos gyventojų pasipriešinimą prieš visa
griaunančią destrukcinę jėgą – Lietuvos politinę ko-
rupcinę – kolaboruojančią sistemą”. 2016 m. K. Ju-
raitis dalyvavo Seimo rinkimuose kaip Lietuvos liau-
dies partijos kandidatas, o šiuo metu Vilniaus mies-
to apylinkės teisme yra teisiamas, nes, anot kalti-
nimo, po mėnesį trukusių išgertuvių užpuolė jam pa-
dėti atvykusį mediką, o po to ir jį tramdžiusius po-
licijos pareigūnus. 

Taigi šis duetas yra gana „spalvingas”. Neaiš-
ku iš ko gyvena ir pats S. Tomas, nors sakosi esąs tur-
tingas.

Kas tas Stanislovas Tomas

Sudaužęs lentą S. Tomas pats paskambino į po-
liciją ir pranešė apie savo „žygdarbį”, buvo sulai-
kytas ir pradėtas ikiteisminis tyrimas. Prasčioku jo
nepavadinsi – jis skelbiasi advokatu, turinčiu net ke-
letą prestižinių pasaulio universitetų diplomų. Daug
kas jo pateikiamoje informacijoje apie save kvepia
fantazija, bet Lietuvos advokatų draugija vis dėlto
patvirtina, kad jis turi teisininko išsilavinimą. 

S. Tomas, 36-erių metų vyriškis, dalyvavo 2012
m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose su Dar-
bo partija. Gimęs Pavlodare (Kazachstane), išaugęs

Vilnijoje, Šalčininkuose. Esą studijavo Vilniaus uni-
versitete, Briuselio laisvajame universitete, Briuse-
lio katalikiškajame universitete, valonų ir flamandų
Liuveno katalikiškuosiuose universitetuose, Šventojo
Liudviko universitete, Dievo Motinos universitete, Eu-
ropos teisės teorijos akademijoje. Įstojo į lyginamo-
sios teisės doktorantūrą Paryžiaus Sorbonos uni-
versitete. Mokėsi Paryžiaus ir Liuksemburgo advo-
katų mokyklose. Pagal pasikeitimo mokslininkais
programą buvo doktorantu ir (arba) vizituojančiu
moksliniu bendradarbiu New Yorko Columbia uni-
versitete, Londono universitete, Berlyno laisvajame
universitete, Berlyno Humboldtų universitete, Mad-
rido autonominiame universitete, Oslo universitete,
Italijoje, San Marine (pagalvoji, kad tiek mokslo įstai-
gų per 36-erius metus galima spėti tik aplankyti). 2010
m. Paryžiuje suteiktas teisės daktaro laipsnis. Mokąs
prancūzų, anglų, rusų, lenkų, olandų, ispanų, vo-
kiečių ir latvių kalbas. Tokias žinias jis pateikia pats.
Kas yra tiesa, kol kas neišku, bet Lietuvos mokslų ta-
ryba yra patvirtinusi, kad S. Tomui daktaro mokslo
laipsnis buvo nostrifikuotas. Jis yra dirbęs Europos
Parlamento nario V. Uspaskicho padėjėju, o Rolandui
Paksui padėjęs laimėti bylą prieš Lietuvą Europos
žmogaus teisių teisme (EŽTT).

Prieš kurį laiką žiniasklaidoje buvo skelbta,
kad kuriama Lietuvos konservatorių partija, o jos pir-
mininkas esąs S. Tomas, bet šio pavadinimo Lietuvos
institucijos neregistravo (prie konservatorių teigia
prisidėjęs ir abejotiną reputaciją susikūręs Nepri-
klausomybės akto signataras Zigmas Vaišvila). Kaip
sakoma, ir arkliui aišku, kad buvo norima per rin-
kimus kenkti (kad rinkėjai susimaišytų) stipriausiai
nepriklausomybininkų partijai Tėvynės sąjungai,
kuri anksčiau vadinosi Lietuvos konservatoriai, ir
šis pavadinimas neoficialiai tebėra naudojamas.

S. Tomas aktyviai reiškiasi ir kaip teisininkas.
Anksčiau prisistatydavo esąs Moldovos, Lietuvos ir
Andoros advokatu, galinčiu atstovauti netgi EŽTT, bet
Lietuvos vyriausybės atstovas EŽTT 2016 m. yra pa-
skelbęs, kad už pažeidimus S. Tomas daugiau nebe-
gali atstovauti ar kitaip padėti pareiškėjams, kurių
peticijos pateiktos teismui ir visose ateityje EŽTT nag-

Kiekvienas kaimas 
turi savo kvailį
AuDRONė V. ŠKiuDAiTė
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papildomo mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti 

apie tai administracijai: administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

R. Kriaučiūno dovana Lituanistikos tyrimo centrui
Dr. Romualdas Kriaučiūnas, il-

gametis ,,Draugo” korespondentas
ir geras Lituanistikos tyrimo centro
(LTC) bičiulis, pastebėjo pokyčius
centro sim bolikoje. Daug metų LTC
ženklas buvo lietuviškas Vytis, ke letą
metų – Gedimino stulpai, o dabar –
atversta knyga, kurioje matyti Ge-
dimino stulpai ir tarsi išaugantys iš
jų ąžuolo lapai – geltona, žalia ir rau-
dona. Dr. Kriaučiūnas taip pat paste -
bėjo, kad centras dabar vartoja
trum pesnį pavadinimą, t.y. – Litua-
nistikos tyrimo centras vietoje bu-
vusio – Lituanistikos tyrimo ir studijų centras. Jis sklandesnis ir atspindi naują pradžią naujose
patalpose Lemonte.

LTC darbuotojai nustebo neseniai iš dr. Kriaučiūno gavę siuntinį – gražiai medyje išdegin-
tas naujasis LTC ženklas! Naujas pastatas dar remontuojamas ir dažomas, tad turime laiko pa-
galvoti, kur bus tinkamiausia vieta tam ženklui pakabinti, kad būtų lengvai matomas svečių bei
darbuotojų. Nuoširdus ačiū mūsų bičiuliui dr. Romui Kriaučiūnui už tokią įspūdingą dovaną!

Dr. Robertas Vitas 

LTC tarybos pirmininkas
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TELKINIAI

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lietuvos vyčių centro valdybos po-
sėdis vyko balandžio 6 d. Lietuvių
klube, Newark, NJ. Dalyvavo 14
centro valdybos narių iš illinois, Mi-
chi gano, Oklahomos, New Jersey ir
Ohio valstijų. Suvažiavimą globojo
Kearny vyčių 90 kuopa, kuriai pir-
mininkauja Roland Buchholz. 

Kuopos pirmininkas R. Buch-
holz pasveikino dalyvius ir pa-
linkėjo sėkmingo darbo. Centro

valdybos dvasios vadas garbės narys dr.
prelatas Juozas Anderlonis sukalbėjo
maldą. Tylos minute ir malda buvo pri-
siminta garbės narė Rita Sussko, kuri
2019 m. vasario mėn. 23 d. iškeliavo į
Viešpaties namus. Šiame posėdyje da-
lyvavo keli svečiai, kurie buvo prista-
tyti centro valdybai. Posėdžiui vado-
vavo pirmininkė garbės narė Regina
Juškaitė-Švobienė. 

106-ojo metinio suvažiavimo ko-
 miteto kopirmininkės Elizabeth Mac-
 ke ir Jurgina Macke, 157 kuopos na rės
iš Lemont, IL, papasakojo apie 2019 m.
liepos 24–28 d. vyksiančio su važiavimo
planus. Visi posėdžiai vyks Embassy
Suites Hotel-Chicago- Lombard/Oak
Brook, Lombard, IL. Viešbučio kaina –
141 dol. asmeniui parai. Tiems na-
riams, kurie atvyks anksčiau, ketvir-
tadienį, liepos 25 d., planuojama išvy-
ka laivu Čikagos upe iki Michigano eže-
ro. Važiuosime į Lisle, IL, kur aplan-
kysime Morton Arborteum. Penkta-
dienį, liepos 26 d., po posėdžių, vakare,
vyks kultūros va karas „Kūčios liepos
mėnesį” (Kū čios in July). Švęsime Kū-
čias su tradiciniais lietuviškais patie-
kalais, giedosime kalėdines giesmes ir
dai nas. Suvažiavime bus perskaitytos
dvi įdomios paskaitos – apie kalėdi nius
šiaudinukus (vyks demonstravimas;
vyčių narė Theresa Balčiūnas-DiCello);
dr. Robertas Vitas pasakos Lituanisti-
kos tyrimo ir studijų centro istoriją.
Sekmadienį, liepos 28 d., suvažiavimo
uždarymo šv. Mišios bus aukojamos
Franciscan Village, Le mont, IL. Po Mi-
šių pietausime su seselėms kazimie-

NEWARK, NJ

Lietuvos vyčių centro valdybos pavasario posėdis
Lietuvos vyčių centro valdyba prie keturių kankinių paminklo.  Autorės nuotraukos

rietėmis. Buvo pra nešta, kad suvažia-
vime Georgianna Macke, 157 kuopos
narė, bus pakelta į garbės narystę. 

Buvo diskutuojama apie „Lietu vos
draugo” („Friend of  Lithuania”) kan-
didatą ir žymenio įteikimą jam suva-
žiavimo pokylio metu. Jau niems vy-
čiams vyks atskira programa ir užsi-
ėmimai. Taip pat derinama trumpa
išvyka į Pasaulio lietuvių centrą Le-
monte.

Finansų sekretorė garbės narė
June Grenier pranešė, kad šiuo metu
Vyčių organizacijai  priklauso 1 047 na-

 riai. Vidurio centro apygarda užsida-
rė 2018 m. spalio 22 d. Tad šiuo metu
liko keturios apygardos: Ginta ro, Vi-
durio Amerikos, Naujosios Ang lijos ir
Vidurio Atlanto. Turėjome 45 kuopas,
penkios užsidarė. Dabar vei kia 40 kuo-
pų. Turime 23 garbės narius ir 34 reli-
giniam gyvenimui pa sišventusius ku-

rugsėjo arba spalio mėn. numatoma
ekskursija į Romą, Italiją, švęsti Šv. Ka-
zimiero kolegijos 75 m. veiklos jubi-
liejų. Taip pat pranešė, kad šiemet
laukia penki projektai: su remontuoti
popiežinės Šv. Kazimiero lietuvių ko-
legijos trečiojo aukšto te rasą, pataisy-
ti stogą seselių name, nupirkti didelės

talpos (13 kg) skalbimo mašiną ir di-
delės talpos (13 kg) džiovintuvą  bei
įrengti naują, saugos reikalavimus
atitinkančią virtuvės ventiliacijos ir
dujų tiekimo sistemą. Atlikti visus
darbus kainuotų 75 000 JAV dol. Lie-
tuvos vyčiai šiems projektams paau-
kojo 20 000 JAV dol. R. A. Martin pra-
nešė, kad per Šv. Ka zi miero gildiją ga-
lima užsakyti šv. Mi šias ir jas atnašaus
kunigai Romoje. Galima prašyti už-
uojautos, specialios intencijos ir svei-
katos Mišių bei šv. Ka lėdų ir šv. Vely-
kų progomis. Nuo pra ėjusio metinio
suvažiavimo (2018 m. rugpjūčio) gauta
170 Mišių prašymų ir 2 975 JAV dol., ku-
rie buvo nusiųsti Šv. Kazimiero lietu-
vių kolegijos rektoriui kun. Audriui
Arštikaičiui. Taip pat pranešta, kad
rektorius dalyvaus Vyčių metiniame
suvažiavime Lombard, IL.

Buvo diskutuojama dėl galimy-
bės tęsti Lietuvos vyčių istorijos ra šy-
mą nuo organizacijos 75-mečio (1988
m.) iki šimtmečio (2013 m.). Šis laiko-
tarpis yra ypač svarbus, nes tuomet
buvo rašomi laiškai JAV Kongreso na-
riams bei JAV prezidentui apie Lietu-
vą, siekiant tautos lais vės ir nepri-
klausomybės Lietuvai. Tais laikais
buvo įsteigtas padalinys „Aid to Lit-
huania, Inc.” (Pagalba Lietuvai), kuris
į Lietuvą siuntė tal pintuvus su medi-
kamentais, vaistais, kompiuteriais, li-
goninės lovomis, sta liukais, rentgeno
aparatūra. Norisi, kad šis periodas
būtų įamžintas.

Garbės narė Elena Nakrosis pra ne-
šė, kad bus patikslintas Lietuvos vyčių
statutas; jį į lietuvių kalbą su tiko iš-
versti seselė kazimierietė Jo hanna
Shainauskas.

107-ojo metinio suvažiavimo pir mi-
ninkas R. A. Martin, Jr., pranešė, kad
107 suvažiavimas vyks 2020 m. rugp-
jūčio 3–7 d. Jį globos Lietuvos vy čių
centro valdyba. Bus naudojamasi
World Travel Jacksonville ke lionių
agentūra ir vyks kruizas į Ba hamus
per Royal Caribbean Cruises. Visi po-
sė džiai ir Mišios vyks laive.

Tinklalapio administratorius Alex
Fletcher internete patalpino „Vyties”
žurnalus, naujus narystės mokes čius,
naujos centro valdybos narių var dus ir
susisiekimo su jais būdus, informaci-
ją apie artėjančius įvykius ir šventes,
nuotraukas. 

Buvo diskutuota apie galimybę
tiems centro valdybos nariams, kurie
negali atvažiuoti į posėdžio miestus, da-
lyvauti video konferencijos būdu. R. A.
Martin, Jr., pateikė informacijos apie
tokią galimybę.

Lietuvos vyčių organizacijos ar-
 chyvai laikomi University of  Dayton.
Koordinatorė – Norma Petkus. Me-
 džiaga yra tvarkoma.

Vyko diskusija dėl savižudybių
statistikos Lietuvoje, kuri yra aukš-
čiausia visoje Europoje. Lietuvos vyčių
organizacija spręs, kaip padėti spręs-
 ti šią problemą. Gal bus kuriamas
naujas projektas. 

Posėdis baigtas malda. Šv. Mišias
išklausėme Šv. Stepono bažnyčioje,
Kearny, NJ. Jas aukojo parapijos kle-
bonas kun. Joseph Mancini. Giedojo
parapijos choras. Po Mišių padaryta
bendra nuotrauka prie parapijos ke-
turių kankinių paminklo. Po Mišių
Lietuvos vyčių centro valdyba vaka rie-
niavo ir maloniai bendravo vieti niame
restorane.

Kitas centro valdybos posėdis
numatytas 2019 m. liepos 25 d., ket-
virtadienį, visuotinio suvažiavimo
me tu.

nigus, vienuolius ir vyskupus. 
„Vyties” žurnalo redaktorius gar-

 bės narys Robert A. Martin, Jr., pra-
nešė, kad nuo praėjusio Vyčių metinio
suvažiavimo buvo išleisti trys „Vy-
ties” žurnalai. Žurnalas gaunamas ir
elektroniniu būdu. Ragino visus narius
užsisakyti ,,Vyties” žurnalą elektro-
niniu būdu, taip taupant organizacijai
pinigų. Šiuo metu „Vyties” redakcija
dirba Šv. Pijaus X parapijos patalpose,
Stickney, IL.

Šv. Kazimiero gildijos pirminin kas
R. A. Martin, Jr. pranešė, kad 2023 m.

Po Mišių Lietuvos vyčių dvasios vadas garbės narys dr. Juozas Anderlonis susitiko su Šv.
Stepono bažnyčios klebonu kun. Joseph Mancini.
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BETHLEHEM, CT

Kryžiaus kelius drožusi benediktinė motina Placid, būdama
21 metų, 1949-aisiais, įstojo į vienuolyną Regina Laudis (Be-
thlehem, Connecticut) ir jame liko visą gyvenimą iki mirties
2012 m. Jai vyšnių medieną dovanojo kaimynas ūkininkas,
o vietiniai lietuviai buvo jos modeliai. Skulptūros baigtos apie
1975-uosius ir 40 metų stovėjo seserų koplyčioje. Žmonės
ypač džiaugėsi drožiniais, mėgdavo koplyčią lankyti. Senąją
koplyčią nugriovus, kryžiaus keliai išstatyti naujoje koply-
čioje.

Lietuviai į Bethlehem, Connecticut, imigravo XIX a.
antroje pusėje, visi ūkininkavo. Marčiukaičių ūkis jau
penktos kartos rankose, kitų pavardės – Melninkas,

Butkus, Seliokas ir kt., iš visų 3 571 gyventojų 240 lietuvių
kilmės.

Benediktinių Regina Laudis vienuolynas balandžio 7
dieną pristatė naują knygą apie dailininkę motiną Placid,
20 metų drožusią Kryžiaus kelius – „The Artist Remembers:
Mother Placid and the Stations of  the Cross”. Albume žur-
nalistas George Krimsky apibūdina drožinių kūrimą iš po-
kalbių su skulptore motina Placid. Knygą pristatė vienuo-
lyno vyresnioji motina Dolores Hart. Vyšnios medžio 14 kū-
rinių svarbą apibūdino ir fotografas Patrick de Warren.

Parengė kun. Antanas Saulaitis SJ 

Bernardinai.lt

DR. VIKTORAS STANKUS 

Po didingos Lietuvos Vyties Kry žiaus ka-
valierių – didvyrių Amerikos žemėje –
parodos St. Petersburge, Flo ridoje, pa-
rodos iniciatorius, Lietuvos žurnalistas
Vilius Kavaliauskas pa prašė pristatyti šią
parodą Cleve lande.

Be abejo, sutikau, tik pareiškiau
norą be jau eksponuojamų 32
stendų su 130 Vyties Kryžiaus

kavalierių, gy venusių ir mirusių Ame-
rikoje ir Ka nadoje, portretais, sudaryti
atskirą plakatą, eksponuojant vie-
nuolika Vy ties Kryžiaus kavalierių, ku-
rie pa laidoti Clevelando žemėje,
Ohio. Tie didvyriai: Vacys Ancevičius,
Antrojo pasaulinio karo apygarda, pul-
kinin kas leitenantas; Adolfas Biron-
 tas, Šiau lių karo komendatūra, pul ki-
ninkas; Vladas Braziulevičius (Bra -
ziulis), Kauno karo komendantūra,
pulkininkas; Jonas Ignatavi čius; Petras
Jurgaitis, 8-asis Vaidoto pulkas, pul-
kininkas; Aleksandras Mackevičius, 3-
asis dragūnų pulkas, puskarininkis; Ig-
nas Musteikis, 3-iasis Vytauto Didžio-
jo pulkas, pulki ninkas; Vladas Nage-
vičius, Karo sanitarijos valdyba, ge-
nerolas; Antanas Smetona, Lietuvos
Respublikos prezidentas; Vsevolodas
(Valdemaras) Sen bergas, Aviacijos es-
kadrilė, pulki ninkas leitenantas; Jonas
Urbšaitis, 3-iasis Vytauto Didžiojo pul-
kas, pus karininkis. 

Tuo plakatu norėta parodyti ir
Clevelando Vyties Kryžiaus kavalierių
ryšį su skautija, nes parodą norėjau
pristatyti Clevelando skautų Ka ziuko
mugėje. Padidinau tuos vienuolika
portretų ir pridėjau dar vieną atskirą
istorinę nuotrauką – skautijos steigė-
jo Sir Baden-Powell, pasau lio skaučių
šefės Lady Roberto Ba den-Powell ir Lie-
tuvos skautų rėmėjo prezidento A.
Smetonos jų susitikimo 1933 m. Pa-
langoje metu. Šalia – Cle velando skau-
tijos gerbiamo skautininko V. Senber-
go portretas.

Norėta pabrėžti ir eksponuojamus
keturis JAV karininkus, apdo vanotus
Vyties Kryžiumi: pulkininką leite-
nantą Edgar E. Hume, pul ki ninką lei-
tenantą Edward Ryan, kapitoną Ray-
mond Thoma, vyresnįjį leitenantą Sa-
muel J. Harris. Vyr. leite nantas S. J.
Harris po mirties apdo vanotas Vyties
Kryžiumi, nes 1920 m. vasarį žuvo
Kaune, kovoje prieš bol ševikus. Po jo
portretu – atskirai mano sukurtas pla-
katas, rodantis lietuvių Harris pasta-
tytą paminklą Arlington National Ce-
metery kapinėse netoli Washington,
D.C. Gražus paminklas papuoštas Ame-
rikos ereliu ir Lietuvos Vyties simbo-
liais (Section 3, Grave 4420-EH). Tai mu-

Vyties Kryžiaus kavalierių paroda Clevelande

Kryžiaus keliai lietuviškais veidais

Motina Placid. Abbeyofreginalaudis.org nuotr.

Vienuolika Vyties Kryžiaus kavalierių, palaidotų Clevelan-
de. 

Net vaikai skuba apžiūrėti parodą. 
Vyr. skautės D. Belžinskienės ir dr. V. Stankaus nuotraukos

izabelė Rubinski, vyr. skautė, komandantė, atidaro Kaziuko
mugę ir Vyties Kryžiaus kavalierių parodą. 

CLEVELAND, OH

gėje apsilankiusiems amerikiečiams
padarė įspūdį, – apie mugę ir parodą
buvo pranešta clevelandpeople.com.

Pagrindinė paroda buvo ekspo-
nuo ta Šv. Kazimiero parapijos salės sce-
noje. Dalyvavo daugybė žmonių: bro lių
skautų, sesių skaučių, vilkiu kų, jau-
nučių skaučių, daug jaunimo, jaunų
šeimų su vaikais. Palei salės sienas
buvo pristatyta skautų tuntų, draugo-
vių, skilčių  patraukliai pa teiktų ir
kasmet vis naujų bei išradin gų rank-
darbių, lietuviškų skanės tų, kuriuos
galėjo įsigyti lankytojai. Buvo paruošti

ir vyr. skaučių židi niečių bei skautų
akademikų stendai. Didingu Kaziuko
mugės vaizdu tikrai galėjo būti pa-
tenkinti vadovai: Pilė nų tunto tunti-
ninkas Remigijus Bel žinskas ir skau-
čių Neringos tunto tuntininkė Virgi-
nija Rubinski. 

Kaziuko mugę atidarė vyr. skautė
komendantė Izabelė Rubinski. Ji kvie-
 tė džiaugtis muge ir neužmiršti ap žiū-
rėti įspūdingos istorinės parodos. Žmo-
nės ėjo ant scenos, stebėjo, klausinėjo,
domėjosi net vaikai – o gal atras sene-
lio portretą?

Rengiant parodą kartu darbavosi
Clevelando dokumentavimo centro pa-
tikėtinė Rūta Degutienė ir archyvaras
Andris Jonas Dunduras. Dide lis ačiū
tuntininkui Remigijui  Bel žins kui, ku-
ris paruošė stovus parodai iškabinti, ir
tuntininkei Virgini jai Rubinski už sėk-
mingos ir prasmingos mugės surengi-
mą.

Dr. V. Stankus – Clevelando Lietu-
 vių kultūros dokumentavimo centro ir
archyvų patikėtinis.

Vyties Kryžiaus kavalierių pa rodos bendras vaizdas. Centre – Clevelando „Vienuolika”.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kiekvienas lietuvis pasakys, kad margučiai – tai
kiaušiniai, kurių lukštai išmarginti dažant įvairiomis
technikomis ar raižant. Jie žinomi ne tik Lietuvoje, bet
kone visose slavų tautose: Lenkijoje, ukrainoje, Gu-
dijoje, Čekijoje. Tikėtina, jog lietuviai margučius
perėmė iš slavų, nes latviai jų nežino, kaip, beje, ir Va-
karų Europos tautos. 

Margutis – ne tik kiaušinis

Laiko tėkmėje žodis ,,margutis” įgyja vis nau-
jų prasmių. Žinoma, dažniausiai jis asocijuojasi su
velykiniais kiaušiniais. Bet pirmajai imigracinei
bangai Čikagoje tai reiškė ir mėgstamą satyrinį laik-
raštuką, kurį įsteigė kompozitorius Antanas Vana-
gaitis, vėliau išaugusį ir į radijo laidą tuo pačiu pa-
vadinimu – ,,Margutis”. Kai kuriems panevėžiečiams
galbūt šis pavadinimas reiškia kaimą jų rajone, ku-
riame 2011 m. tegyveno 33 žmonės, tačiau yra Už-
daroji akcinė bendrovė (UAB), prekiaujanti trakto-
riais ir žemės ūkio technika. O štai viena Berner Sen-
nenhund veislės kalytė Lietuvoje dėl savo trispalvio
kailiuko šeimininkų buvo pavadinta egzotišku Chi-
na Margutis vardu…  

Keičiasi laikai – keičiasi papročiai

Iš savo vaikystės, praleistos Melrose Parko lie-
tuvių bendruomenėje, aš puikiai prisimenu Pijų Pa-
žeriūną. Niekada nesukūręs šeimos, neatsisakantis
taurelės Pijus buvo tikrai nagingas meistras. Be kita
ko, jis išskutinėjo daugybę kiaušinių. Medinių.
Greičiausiai pats juos ir išdroždavo, paskui nuda-
žydavo ir išdrožinėdavo smulkiausiais raštais  – ne-
galėdavai atsigrožėti! Šiais laikais retai kas turi kat-
rybės skutinėti, o juo labiau drožinėti kiaušinius.
Margučiai kuriami kitais būdais – pavyzdžiui, kom-
piuteriu, ką sėkmingai 2016 m. pademonstravo
Šiaulių Didždvario gimnazijos moksleiviai. O pa-
klausk šiandien mažų vaikų, kokie ,,margučiai”
jiems labiausiai patinka? Turbūt vienu balsu atsa-
kys – šokoladiniai (ne plastmasiniai)!

Beje, šokoladiniai kiaušinukai nėra jau tokia
naujiena. Pirmą kartą jie pasirodė Anglijoje 1873 me-
tais.O štai Indijoje bei Filipinuose saldūs vėlykaičiai
gaminami iš marcipanų. 

Geidžiamiausi velykaičiai

Paskutiniai du Rusijos carai ,,smaguriavo” itin
prabangiais margučiais – Sankt Peterburge dirbu-
sio garsaus juvelyro Peter Carl Fabergé šedevrais.
Šie neeiliniai kiaušiniai buvo kuriami nuo 1883 m.
iki 1917 m. – ne tik Rusijos imperatoriaus šeimai, bet
ir privatiems kolekcininkams. Pirmąjį – mažą, tačiau
ypač dailų auksinį ,,margutį” – caras Aleksandras
dovanojo savo žmonai Marijai. Fabergé kolekcijoje
iš viso puikuojasi 71 kiaušinis, iš kurių 52 buvo pa-

gaminti specialiai imperatoriškajai šeimai. Iš jų iš-
liko 42.

Kiek kuklesni ,,dekoratyviniai” kiaušiniai atsi-
rado Anglijoje dar Edvardo I laikais – 1307 metais. Šei-
mos registre įrašyta, jog ,,sumokėta 18 pensų už 450
kiaušinius, kurie bus verdami bei dažomi, o vėliau
…auksuojami”. Tokie kiaušiniai buvo skirti kara-
liškosios šeimos dovanoms.

Tabletės – ne nuo galvos skausmo 

JAV margučių dažymo tradiciją pirmieji pa-
skleidė Pennsylvanijoje įsikūrę vokiečių emigrantai.
Nuo XIX a. pabaigos, palaipsniui, į rinką pradėjo
skverbtis komerciniai dažai. Buvo pardavinėjami ir
iš anksto numarginti kiaušiniai. Štai 1880 m. kovo 26
d. ,,York Evening Post” laikraštyje pasirodė skelbi-
mas, reklamuojantis, kad kiaušiniai gali būti ,,sau-
giai ir gražiai spalvinami apvyniojant juos gumelė-
mis ir įmerkiant į anilininius dažus”. 1881 m. Le-
bannon, PA gyvenantis verslininkas C. R. Fisher par-
davinėjo tuziną numargintų kiaušinių už penkis
centus, tvirtindamas jog ,,kaina kukli palyginus su
tuo, kiek pastangų sutaupoma”.

Amerikietį vaistininką William Townley turbūt
galėtume  įvardinti komercinių velykaičių dažų
,,tėvu”. Vaistinės Newark, NJ savininkas Townley
1893 m. sugalvojo, kaip pagaminti dažų koncentrato
tabletę. Tuomet vienos tabletės (vėliau – dviejų) kai-
na buvo pen ki centai. Pirkėjas ištirpindavo tokią tab-
letę vandenyje, į kurį įpildavo acto. Netrukus savi-
ninkas pervadino savo verslą į ,,Paas Dye Company”
(nuo olandiško žodžio ,,Pasen” – Velykos). 1901 m.
Townsley vaistinėje jau dirbo septyni vyrai ir dvi-
dešimt moterų. Netrukus ,,Paas” išaugo į didžiausią
dažus kiaušiniams gaminančią įmonę Šiaurės Ame-
rikoje, o gal ir vieną didžiausių visame pasaulyje…

Atsimenu ,,Paas” dažus nuo vaikystės. Tik ge-
rokai vėliau mūsų šeimoje grįžta prie natūralių, liau-
diškų velykaičių marginimo būdų. Nors reikia pri-

Vieni pirmųjų komercinių dažų kiaušiniams Lietuvos rinkoje iki Antrojo pasaulinio karo
buvo ,,Star”.

Lietuvos prekybos centruose – įvairiausios priemonės kiaušinių marginimui.

Margutis apie …margučius

Ypač įspūdingam rezultatui išgauti vartotojui siūlomi
,,Gold” perlamutriniai kiaušinių dažai.”.

sipažinti, kad kartais, ieškodami intensyvesnės spal-
vos, nuklystame – nes juk komerciniai cheminiai da-
žai, nors ir kenksmingi, niekur nedingo. ,,Paas” te-
berasi tiek ,,Jewel” prekybos centre, tiek ,,Walg-
reen’s” vaistinių lentynose.

Kenksmingi milteliai gražiame pakelyje

Atėjo laikas prisipažinti, kodėl sugalvojau pa-
rašyti tokį ,,margutį” apie margutį… Kaip dažnai at-
sitinka, kalta gyva manyje kolekcininko gyslelė.
Apžiūrinėdamas visokiausias vieno bičiulio Lietuvoje
rinkinio įdomybes pamačiau margaspalvį vokelį. Ant
jo pavaizduotas viščiukas, tempiantis vežimėlį  su ryš-
kiai nudažytais vienspalviais margučiais. Ir užrašas:
,,Kiaušiniams dažai. Mėlyni. Star”. Kitoje pusėje – var-
tojimo taisyklės lietuvių ir vokiečių kalbomis. Grei-
čiausiai tai buvo Vokietijoje gaminti milteliai, skir-
ti Lietuvos rinkai (pakelis, beje, neaplėštas – milte-
liai tebėra viduje). Koks nors nuskriaustas tarpukario
vaikas Kaune per Velykas nesulaukė savo mėlynų
margučių… Iš pakuotės galima spręsti, kad dažai ga-
lėjo būti pagaminti apie 1930-uosius metus. Deja, jo-
kių papildomų žinių apie įmonės ,,Star” produkciją
nepavyko rasti.

Ne paslaptis, jog šiandieną dažų kiaušiniams –
miltelių, tablečių, skysčių pavidalu – pilnos ir Lie-
tuvos parduotuvių lentynos. Tiek Lietuvoje paga-
mintų, tiek ir užsienyje – su vartojimo taisyklėmis ant
pakuotės lietuviškai. Netrūksta ir informacijos in-
ternete apie daugumos tokių dažų kenksmingą po-
veikį mūsų sveikatai. Bet tai galbūt kito straipsnio
tema? 

Istoriniai eksponatai ir nuotraukos iš Raimundo Mariaus Lapo
archyvo

Jau Antrojo pasaulinio karo metu kiaušiniai buvo puošia-
mi velykiniais lipdukais. Jų kaina simbolinė – 10 centų už
šimtinę.
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Atkelta iš 1 psl. 

Sandra, trumpai papasakokite apie savo kūrybinį ke-
lią.

Teatras ir kūryba mane lydi visą gyvenimą. Ga-
lima sakyti, kad užaugau Kupiškio rajono Skapiškio
miestelio mėgėjų teatre „Stebulė”, kuriam vado-
vauja režisierė Vita Vadoklytė. Su šiuo teatru vykau
į gastroles ne tik visoje Lietuvoje, bet ir Suomijoje,
Prancūzijoje, Latvijoje. Turėjau studijuoti režisūrą
Klaipėdoje, bet netikėtai pasirinkau studijas Kauno
technologijos universitete, o paskui atvykau į JAV. Čia
gyvenu jau 15 metų, bet mano kūrybinė kelionė ne-
nutrūko. Be visų kitų meninių projektų prieš 4 me-
tus su bendraminte
Jolanta Gudėnaite pa-
statėme vaidinimą
vaikams „Mano ba-
tai buvo du”, su ku-
riuo apvažinėjome vi-
sas lietuviškas mo-
kyklas, prieš 2 metus
vaidinau Vaidos Vai-
čiulytės spektaklyje
vaikams „Sniego ka-
ralienė”. 

Panašu, kad smal-
si ir linksma Kakė Makė
užkariavo ne tik dauge-
lio vaikų, bet ir Jūsų šir-
dį, jei ėmėtės statyti
spektaklį apie ją?  

Jau 9-ti metai dir-
bu lietuviškose mo-
kyklose – pradėjau
Čikagos, dabar Mai-
ronio lituanistinėje
mokykloje (MLM).
Mokau 4 metų vai-
kus, kuriems dažnai
skaitau lietuviškas
knygas. Linos Žutau-
tės knyga „Kakė
Makė ir pabėgusios
ausys” yra vaikų
mėgstamiausia. Jie vis prašo skaityti šią istoriją, o
paskui visi kaip susitarę liečia savo ausis, norėdami
patikrinti, ar jos nepabėgo. Mano 8 metų sūnus Do-
mas taip pat užaugo su knygomis apie šią heroję, to-
dėl jau keletą metų audžiau mintį pastatyti spektaklį
apie Kakę Makę, bet vis delsiau. Tačiau kam tik už-
simindavau apie savo sumanymą, iš visų sulaukda-
vau tik palaikymo. Skatino ir draugai, ir MLM di-
rektorė Goda Misiūnienė bei pavaduotoja Giedrė Jo-
naitienė. Aplinkiniai tikriausiai manimi patikėjo la-
biau nei pati savimi. O kai praėjusių metų pabaigo-
je JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Krašto valdybos
vicepirmininkė Austėja Sruoga išsiuntė užklausą dėl
autorinių teisių į Lietuvą, ar būtų galima statyti spek-
taklį apie Kakę Makę, ir gruodžio mėnesį atėjo tei-
giamas atsakymas, jau nebebuvo kur trauktis. Taip
sausio pirmą dieną, per atostogas Meksikoje, pa-
ėmiau į rankas rašiklį ir nuėjau į paplūdimį rašyti
scenarijų. 

Papasakokite, koks bus spektaklis. 
Vaidinimas bus ryškus, spalvingas, linksmas,

kaip ir pati Kakė Makė. Spektaklyje mergaitė ne tik
pames ausis, susitiks su Netvarkos nykštuku, bet ir
patirs kitokių nuotykių. Mano tikslas buvo pastatyti
spektaklį, kuris sujungtų kuo daugiau vaikų ir leis-
tų jiems pasireikšti. Todėl be 14 pagrindinių vaikų
aktorių ant scenos pasirodys dar apie 60 MLM mo-
kinių, kurie šoks, dainuos, grieš smuikais ir vio-
lončele. Kartu vaidins ir 5 MLM mokinių tėvai.

Minėjote, kad statant spektaklį sulaukėte daug pa-
galbos.

Išties, kad spektaklis virstų realybe, prisidėjo la-
bai daug žmonių, kuriems visiems esu be galo dė-
kinga. Pati negaliu atsistebėti, kokie visi geranoriški.

Vieni siuva, kiti daro
kaukes, treti padeda
prižiūrėti jaunuosius
aktorius. MLM mo-
kiniai patys gamina
paukščius, kurie nu-
tūps kaip spektaklio
dekoracijos. Po repe-
ticijų tėvai vaikams
atneša picų, ledų.
MLM mokinius spek-
taklio šokių ir dainų
moko šokių mokytoja
Vitalija Ivinskis bei
muzikos mokytoja
Laima Reilly. Muzi-
ka, įgarsinimu ir
nuotraukomis rūpi-
nasi fotografas Ro-
mas Jelinskas. Vai-
kų choro „Vyturys”
vadovas Darius Poli-
kaitis parašė natas,
Kakės Makės kostiu-
mą pasiuvo meni-
ninkė Audra Babich,
scenografijos autorė
– dailininkė Rasa
Ibianskienė, cho-
reografiją kūrė cho-
reografė Diana Mi-
siūnienė. Spektaklyje

Netvarkos nykštuką vaidins Linas Umbrasas, Kakės
Makės mamą – Greta Miškinienė, tėtį – Vytau tė Bi-
levičius, močiutę – Kristina Gabrėnas, pabaisą Tin-
giu-Nė-Krust – Ovidijus Stasytis. 

Esate ne tik scenarijaus autorė, bet ir spektaklio re-
žisierė, atliekate pagrindinį Kakės Makės vaidmenį. Kaip
sekasi suderinti tiek daug darbų?

Mano kūrybinis bagažas nemenkas. Esu dai-
navusi, vaidinusi, vedusi renginius, tačiau tai, ką da-
rau dabar – tikras gyvenimo iššūkis. Niekad nesu bu-
vusi atsakinga už tokį didelį renginį. Galvoje suka-
si šimtai minčių, bijau ko nors nepamiršti. Būti re-
žisiere ir aktore sunku dar ir dėl to, kad kai vaidi-
nu pati, nematau, kas vyksta už nugaros. Repetuo-
jame 3 kartus per savaitę. Pavargsta ne tik vaikai, bet
ir suaugę. Buvo ir ašarų. Kartais ir man pačiai nu-
svyra rankos, bet vėl kyli ir dirbi toliau. Tikiu, kad
finalas bus gražus ir geras, bet iki tol reikia įdėti daug
kruvino darbo.

Spektaklis apie Kakę Makę gegužės 5 d. 1 val. p. p.

Kakė Makė atvyksta į Čikagą!

bus rodomas PLC vyksiančios Šeimos šventės metu. Ko
gali tikėtis žiūrovai atėję į šventę?

Šį didelį renginį organizuoja JAV LB Čikagos
apylinkė, Maironio lituanistinė mokykla ir Pasau-
lio lietuvių centras. Po  spektaklio vaikų laukia žai-
dimai, užsiėmimai, Kakės Makės parduotuvėlė,
pati Kakė Makė ir staigmena, kurios vardas yra... Na-
naisa ir Mamaisa! Daugiau nieko neišduosiu. Atei-
kite ir pamatysite patys! 

Kalbėjosi Laima Smilgytė

Repeticijos vyksta 3 kartus per savaitę. Kol aktoriai repetuoja, tėveliai darbuojasi.  Laimos Smilgytės nuotr.

MLM mokiniai spektakliui gamina paukščius. 
Sandros Gutaravičienės nuotr.

Kakė Makė (Sandra Gutaravičienė) su mylima močiute (Kris-
tina Gabrėnas) bei mama (Greta Miškinienė) ir tėčiu (Vy-
tautė Bilevičius). Romo Jelinsko nuotr.
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VITALIUS ZAIKAUSKAS

Balandžio 9–12 d. posėdžiavo LR
Seimo ir Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės (PLB) komisija. Svars-

tytos šios temos: programos „Globali
Lietuva” tęstinumas; 2019-ieji – Pa-
saulio lietuvių, Lietuvių chartos jubi-
liejaus ir  Lietuvos Tarybos Pirminin-
ko, Lietuvos valstybės Prezidento An-
tano Smetonos metai; Tautos referen-
dumas dėl pilietybės išsaugojimo; Lie-
tuvos įvaizdis pasaulyje; nuolat užsie-
nio šalyse gyvenančių vaikų (Lietuvos
Respublikos piliečių) teisių apsauga. Kal-
bėjo komisijos nariai, Seimo, Vyriau-
sybės nariai, ministrai, atsakingų įstai-
gų ir organizacijų vadovai ar jų atstovai,
įvairių sričių ekspertai. 

TRYKŠTANTIS OPTIMIZMAS
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanclerio pirmojo pavaduotojo

Deivido Matulionio pranešimas

„Šiemet – Pasaulio lietuvių metai.
Dėl to yra sudaryta speciali Vyriausy-
bės programa. Per pastaruosius be-
veik 30 m. iš Lietuvos išvyko išties
daug. Būtų gerai, kad mes nespeku-
liuotume skaičiais. Kai kas kalba, kad
išvykusiųjų yra milijonas – iš tiesų
skaičiai yra gerokai mažesni. Nepa-
mirškime, kad vyksta ir natūralūs
procesai – mirtingumas yra gerokai di-
desnis, nei gimstamumas. Tai turi di-
delės reikšmės mūsų gyventojų skai-
čiaus mažėjimui.

Noriu pasidžiaugti, kad pastarai-
siais metais situacija keičiasi. 2018-ieji
buvo pirmieji metai, kai gerokai su-
mažėjo išvykstančiųjų ir padaugėjo
grįžtančiųjų. O buvo keturi mėnesiai,
kai grįžtančių į Lietuvą buvo daugiau
nei išvykstančių. Į Lietuvą grįžo apie
pusantro karto daugiau nei 2017 m. Jei-
gu 2017 m. buvo apie 27 tūkst. sumažė-
jimas dėl emigracijos, tai 2018 m. – tik
3 300.

Statistika rodo, kad esame tam
tikrame posūkio taške. Teigiamas mig-
racijos saldo turėtų tęstis. Nes tam
yra rimtų priežasčių: pirmiausia ‘Bre-
xit’ ir su tuo susiję migraciniai reiš-
kiniai, tokie kaip visuomenės nuomo-
nė Jungtinėje Karalystėje apie atva-
žiavusius iš Vidurio Europos. 

Kita vertus, neturėtume ignoruo-
ti ir fakto, kad atlyginimai Lietuvoje
augo labai sparčiai. 2017–2018 m. vi-
dutinis darbo užmokestis išaugo 20
proc. Be abejo, jis nėra toks, kokio no-
rėtųsi, koks yra Airijoje ar JK, netgi ne-
palyginamas su kitomis Rytų erdvėje
esančiomis valstybėmis. Jeigu lygin-
tume, pamatytume didžiulį kontrastą.
Dėl tos pačios migracijos ir natūralių
priežasčių Lietuvoje trūksta darbo jė-
gos. Ypač kvalifikuotos darbo jėgos. Jie
(kvalifikuoti darbuotojai – Red.) tikrai
gauna ne mažesnes algas negu kitose
ES šalyse. Nedarbas taip pat tesiekia 7
proc., Vilnius, Kaunas ir Klaipėda išvis
nesusiduria su darbo jėgos trūkumu.
Žinoma, provincijoje yra daugiau prob-
lemų – ten darbą susirasti yra daug su-
dėtingiau. Taigi galiu teigti, kad esame
naujos, tvarios tendencijos pradžioje.
Dabar mūsų dėmesys turi būti nu-
kreiptas į gimstamumo skatinimą, vi-
dutinės gyvenimo trukmės ilginimą.
Jau nebe emigracija yra pagrindinis
faktorius”, – kalbėjo D. Matulionis. 

Posėdžiavo LR Seimo ir PLB komisija

PUIKI PROGA VISKĄ SUŽINOTI
APIE RINKIMUS IR

REFERENDUMĄ
Ypatingo dėmesio susilaukė

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK)
pirmininkės Lauros Matjošaitytės

pranešimas. 

VRK tenka nemažas krūvis – ne-
seniai baigėsi savivaldybių rinkimai,
netrukus, jau gegužės 12 d., vyks šalies
prezidento rinkimų pirmasis turas
kartu su dviem referendumais (pilie-
tybės išsaugojimo ir Konstitucijos 55
str. dėl Seimo narių skaičiaus mažini-
mo), o dar už dviejų savaičių (gegužės
26 d.) tikėtina, kad bus prezidento rin-
kimų antrasis turas ir tą pačią dieną
bus renkama, kas atstovaus Lietuvai
Europos Parlamente. Dėl to gegužės 12

d. kiekvienas rinkėjas gaus tris balsa-
vimo biuletenius. Užsienyje bus galima
balsuoti ne tik 51 pasaulyje esančioje
Lietuvos Respublikos diplomatinėje
atstovybėje, o taip pat ir Pasaulio lie-
tuvių centre Lemonte. VRK patvirtino
balsavimo konsulinėse tarnybose vie-
tą ir laiką. Ši informacija yra skelbia-
ma viešai ir su ja jau galima susipa-
žinti. Balsavimo laikas skirtinguose že-
mynuose yra skirtingas. 

Labai svarbu, kad kiekvienas Lie-
tuvos pilietis užsiregistruotų „Rinkė-
jo puslapyje” (rinkejopuslapis.lt). Pagal
suvestus duomenis nurodoma, kur as-
muo turėtų balsuoti. Ten taip pat gali-
ma pasirinkti, ar balsuoti paštu, ar at-
vykti į balsavimo vietą, ar balsuoti Lie-
tuvoje. Nurodomi ir kontaktiniai duo-
menys, kur galima gauti papildomos

Komisijos nariai tomis dienomis turėjo labai daug darbo. Olgos Posaškovos/LRS nuotraukos

Sesiją pasveikino arkivyskupas G. Grušas (k.), Seimo pirmininkas V. Pranckietis (v.). De-
šinėje – komisijos pirmininkas Antanas Vinkus.

Nepavargstanti VRK pirmininkė L. Matjo-
šaitytė atsakė į kelias dešimtis klausimų da-
lyviams, suvažiavusiems iš viso pasaulio.

informacijos. 
Beje, apgailestaujama, kad dėl

kompiuterinės sistemos klaidos da-
liai užsiregistravusių rinkėjų buvo iš-
siųsti pranešimai, esą jų registracija
anuliuota. Gavusiems tokius praneši-
mus VRK vėliau pakartotinai pasiun-
tė laiškus ir pakvietė ateiti balsuoti.
Prašoma visų ir su visais pasidalinti
šia žinia, jog tai buvo klaidingi prane-
šimai ir šis sutrikimas jau pašalintas.
VRK atsiprašo. 

Skirtingose valstybėse registraci-
jai skirtas laikas taip pat skirtingas. Jis
nurodomas VRK tinklalapyje. Į tai
taip pat būtina atkreipti dėmesį, kad
nepavėluotų užsiregistruoti. Regist-
racija pirmiausiai baigsis Pietų ir
Centrinės Amerikos valstybėse, Japo-
nijoje, Naujojoje Zelandijoje, Azijos
šalyse, po to Europoje ir t.t. Saulės ju-
dėjimo kryptimi. 

Iki registracijos termino pabai-
gos dar nemažai laiko, tačiau užsire-
gistravusiųjų dalyvauti Tautos refe-
rendume skaičius rekordiškas. Iki ba-
landžio 15 d. jau pareiškė norą daly-
vauti rinkimuose ir referendume be-
veik 31 tūkst. užsienyje gyvenančių Lie-
tuvos piliečių. Tai vos ne dvigubai
daugiau, nei užsiregistruodavo anks-
tesniuose rinkimuose.

Jeigu asmuo dėl kokių nors prie-
žasčių neužsiregistravo iš anksto – su
savo asmens dokumentu pilietinę pa-
reigą gali atlikti bet kurioje diploma-
tinėje atstovybėje. Teko girdėti – esą to-
kiu atveju privaloma turėti rinkėjo
kortelę – tikrai tai nėra tiesa.

Nukelta į 11 psl.

Per baigiamąją spaudos konfenciją daug kalbėta apie ,,lietuvio pasą”. 
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RASA SĖJONAITĖ 

Debiutinis jaunosios kartos kino kūrė-
jos Martinos Jablonskytės filmas, kuris
bus parodytas jau šį mė ne sį Čikagos lie-
tuviškų dokumentinių filmų festivaly-
je, pasakoja apie svarbiausią – žmogaus
prigimtinę teisę į laisvę. 

Laisvės mokomasi visą gyveni mą,
įvairiose situacijose, per bendruo -
meninius, politinius, socialinius,

eko no minius, tarpvalstybinius santy-
kius, o filme „Lituanie, mano laisve”
Lais vės kodo išvada telkiasi ties vienu
Lie tuvos valstybingumo istorijos faktu.  

Kodėl kurdama filmą atkrei pei dėme-
sį į 1919 m. Lietuvos, ką tik atkurtos vals-
tybės, dalyvavimą taikos konferencijoje
Paryžiuje?

Tiesą sakant, apie Paryžiaus tai kos
konferenciją prieš darydama fil mą ne-
žinojau nieko. Mokykloje mūsų to ne-
mokė. Tais laikais net istorijos vado-
vėlių neturėjom, nes seni nebe tiko, o
nauji dar buvo neparašyti. Įdo miausia
istorija tuo metu vyko čia pat gatvėje,
šimtatūkstantiniuose Są jūdžio mitin-
guose, Baltijos kelyje, prie TV bokšto… 

Apie pirmąją Lietuvos nepriklau-
somybę žinojau tiek pat, kiek turbūt
daugelis lietuvių – taigi 1918 m. vasa-
rio 16 d. dr. J. Basanavičius ir dar de-
vyniolika vyrų susirinko, gražiai su-
rašė aktą, pasirašė, tada šmaukšt –
gražiai nusipaveikslavo, ir viskas –
nuo tada mes laisvi! Bet palaukit, pa-
 laukit – ko tada po metų trenktis į tą Pa-
ryžių!? Pradėjau domėtis ir… įklim pau. 

Kiek prieš pradėdama kurti filmą turėjai
istorinės medžiagos ir kiek ji pasipildė jau
nuvykus į Paryžiaus archyvus? 

Pirmasis šaltinis buvo Aldonos
Gaigalaitės knyga „Lietuva Paryžiuje
1919 metais”, kuri sudėliojo pagrindi-
nius istorinius taškus, tačiau smar kiai
neįkvėpė. Atsimenu vieną suintriga-
vusią užuominą, kad lietuvių de legatų
veikla buvo kritikuojama iš Lietuvos, o
Paryžiuje jų padėtis buvo dažnai netgi
žeminanti, nes jie nuolat buvo prašytojų
vaidmenyje. Supra tau, kad tuo metu at-
stovauti niekam nežinomai Lietuvai
buvo ne toks jau šlovingas darbas, grei-
čiau jau dramatiškas pasirinkimas. O
ten, kur dra ma, ten gali būti medžiagos
filmui. Tuomet konsultavausi su istori -
kais, kad nusipieščiau bendrą pa saulinį
to laiko kontekstą ir pokarinę Lietuvos
situaciją. Perskaičiau pag rin dinių Lie-
tuvos delegatų monografijas. 

Pirmasis svarbus lūžis turbūt buvo

zijoje, yra saugoma, kur istorija ir kul-
tūra yra neginčijama vertybė ir valsty-
bės prioritetas. Tikras iššūkis buvo su-
kurti vizualiai turtingą filmą praktiškai
be autentiškos vizualinės medžiagos. 

Kokia dažniausia žiūrovų re ak cija,
nuomonės, klausimai pa žiū rėjus Tavo filmą?

Jį galima žiūrėti dvejopai. Žais min-
ga filmo forma leidžia lengvai slysti pa-
viršiumi, tačiau galima nerti ir gi-
liau, analizuoti kiekvieną kadrą ir jų
jungtis, ieškoti prasmių ir są sajų. Kiek-
vienas tekstas, kiekvienas kadras yra
labai svarbus ir kuria naujas reikšmes.
Tiesą sakant, šiek tiek jaudinausi, ar
pernelyg neuž kėlėm kartelės žiūro-
vui. Todėl kai po filmo sulaukiau tiek
gražių komentarų ir įžvalgų, buvau ma-
loniai nu stebinta, kad buvo pastebėta
tiek daug subtilių niuansų. Pasirodo, be

Lituanie, mano laisve
perskaityta Laimono Tapino knyga
„Septynios vienatvės Paryžiu je”, ku-
rioje nuostabiai atsiskleidžia poeto
Oskaro Milašiaus vaidmuo dele gacijo-
je. Iškart supratau, kad Mila šiui ir jo
Lietuvos vizijai filme teks svarbiausias
vaidmuo. 

Tada atsirado Akvilė Kabašins-
 kaitė, tarsi antrosios Lietuvos Nepri-
 klausomybės vaikas. Gimusi jau lais-
 voje Lietuvoje, užaugusi Paryžiuje. Su
ja atsivėrė Prancūzijos archyvai, ga-

rašys, įvardins, in terpretuos. Bet tikroji
istorija vyksta čia ir dabar. 

Su kokiais sunkumais susidū rei fil-
muodama? 

Pagrindiniai sunkumai buvo du.
Pirmas – tekstų gausa. Svarbu buvo
nepaskęsti toje informacijos jūroje ir iš-
gryninti tai, kas man atrodė svarbiausia.
Antras – vizualinės medžiagos stygius,
galima sakyti, jos nebuvimas. Atrodo,
kiek čia tepraėjo – 100 metų. Bet viskas
išdraskyta, sunaikin ta (čia vėl man
simboliška buvo vaikščioti po prancūzų
archyvus, kur viskas (viskas!), kada
nors išspausdinta ar parodyta Prancū-

reikalo jaudinausi.
Viena dažniausių reakcijų – „taip

lengvai žiūrėjosi, atrodo žaismingai
viens du, ir padarytas filmas, o juk pa-
sakojami labai rimti, svarbūs, univer-
salūs dalykai, priverčiantys susi mąsty-
ti”. Šitas lengvumo įspūdis, kai nesi-
mato vargo ir ilgo darbo, buvo są monin-
gas mūsų visos komandos sie kis tiek fil-
mavimo metu (nuostabus operatoriaus
Audriaus Zeleniaus darbas, organiš-
kas Akvilės buvimas kadre), tiek mon-
taže (ne kartą montažinėje su montuo-
toju Linu Grubiu po ilgų diskusijų nu-
spręsdavom, kad per daug „nuglostėm”,
ir „atmontuodavom” atgal. Esu labai dė-

lėjome betarpiškai šnekinti pran cūzų
istorikus, atsirado visai nauja – pran-
cūziškoji perspektyva. 

Kokia buvo Tavo, kūrėjos, sie kia mybė
– parodyti laisvos Lietu vos esatį būtent vie-
no istorinio tarpsnio kontekste?

Tai filmas ne tiek apie istoriją,
kiek apie mus istorijoje. Svarbiausia ži-
nutė – kad istoriją kuria ne išdidūs di-
džiavyriai (nors istorinių mitų irgi
negalima nuvertinti – jie turi jėgos mus
įkvėpti), istoriją kuriame mes visi, iš-
drįsę prisiimti atsakomybę. Juk laisvė
ir yra atsakomybė (ne pri vilegija, kaip
kartais jaučiame pa gun dą galvoti). Tai
kasdienė pozicija. Kasdien mes pri-
imame sprendimus. Vieni jų kyla iš
laisvės, kiti iš baimės arba inercijos
(kas iš esmės irgi yra ta pati baimė). O
jau paskui kažkada istorikai viską su-

kinga Te re sei (filmo prodiuserė Teresa
Roža novska), kuri rizikavo ir mums
su teikė daug laisvės interpretacijoms. 

Pradžiugino ir taiklus „keturvė ji -
ninkų” epitetas. Tai mano pirmas rim-
tesnis filmas, ir man labai svarbu buvo
sukurti savo autentišką kino kal bą, ne-
pasiduoti pagundai imituoti. 

Be galo smagu susilaukti komen-
tarų, kad filmas įkvepia. Tai labai
svarbu. Dar teko girdėti, kad filmas net
praėjus kuriam laikui, kartais mėne-
siui ir daugiau, mintyse sugrįžta, ne-
paleidžia. 

Filmas „Lituanie, mano laisve”
bus rodomas Jaunimo centro Čiurlio-
 nio galerijoje, 5620 S. Claremont Ave,
Chicago, IL 60636 gegužės 3 d., penk-
tadienį, 7 val. v., kartu su D. Marcin-
kevičiūtės filmu „Iš kur tas švytėjimas”
(žr. balandžio 11 d. „Draugą”).

Režisierė Martina Jablonskytė kine debiutuoja dokumentiniu filmu „Lituanie, mano laisve”.Filmo „Lituanie, mano laisve” kūrybinė grupė.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuva įteikė notą Rusijai dėl atstovybės Maskvoje 
Vilnius (ELTA) – Į Užsienio

reikalų ministeriją iškviestas Ru-
sijos Federacijos ambasados Lie-
tuvoje atstovas, kuriam įteikta
nota dėl gautų grasinimų Lietuvos
diplomatinės atstovybės Rusijos
Federacijoje darbuotojams ir jų
šeimos nariams. 

Kovo 31 dieną Lietuvos am-
basados Maskvoje gautas grasi-
nantis laiškas, raginantis amba-
sados darbuotojus ir jų šeimos
narius per mėnesį išvykti iš Mask-
vos, siejamas su Vilniaus apy-
gardos teismo paskelbtu kaltina-
muoju nuosprendžiu Sausio 13-
osios byloje. Laiškas pasirašytas
Rusijos specialiųjų tarnybų vetera-
nus vienijančios organizacijos „Rusi-
jos veteranai”. 

Balandžio 1 dieną Lietuvos amba-
sada oficialia nota kreipėsi į Rusijos Fe-
deracijos užsienio reikalų ministeriją,
prašydama nedelsiant atlikti šio įvykio
tyrimą ir užtikrinti atstovybės dar-
buotojų ir jų šeimos narių fizinį sau-
gumą. Į šį kreipimąsi iki šiol nesu-
laukta jokios oficialios Rusijos užsie-
nio reikalų ar kitų institucijų reakci-
jos.

Per iškviestąjį Rusijos Federacijos
ambasados atstovą pakartotinai per-
duotas reikalavimas kuo skubiau at-
likti incidento tyrimą bei užtikrinti
Lietuvos atstovybės darbuotojų ir jų
šeimos narių saugumą, remiantis 1961
metų Vienos konvencija dėl diploma-
tinių santykių.

Užsienio reikalų ministerija ėmė-
si vidaus teisės aktais numatytų būti-
nų priemonių sustiprinti diplomatinės
atstovybės Maskvoje, jos darbuotojų ir
jų šeimos narių apsaugą.

Užsienio reikalų ministerija ba-
landžio 11 dieną pranešė, jog ambasa-
dorius Rusijoje Remigijus Motuzas
dėl savo pažeidžiamumo yra pakvies-
tas konsultacijų į Lietuvą. Užsienio rei-

kalų ministerija įvardino dvi tokio
sprendimo priežastis: gautą grasinantį
laišką ir tai, kad R. Motuzas  kaip spe-
cialusis liudytojas buvo apklaustas
korupcijos byloje dėl vizos išdavimo.

Užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius pabrėžė, kad Lietuvos am-
basada Rusijoje gavo grasinamą laišką. 

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT)
pareigūnai, atliekantys ikiteisminį ty-
rimą dėl galimos prekybos poveikiu,
įtarimus pareiškė Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacijos
generaliniam direktoriui Rimantui
Šidlauskui ir Rusijos piliečiui banko
savininkui Rinatui Nasirovui bei vers-
lininkui Albinui Bieliauskui.

Pasak STT, ikiteisminio tyrimo
duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad
R. Šidlauskas ir vienos užsienio akci-
nės bendrovės filialo Lietuvoje dar-
buotojas susitarė priimti kyšį iš Rusi-
jos Federacijos piliečio, vieno Rusijos
banko kontrolinio akcijų paketo val-
dytojo.

Įtariama, kad už kyšį R. Šidlaus-
kas pažadėjo, pasinaudodamas savo
ankstesne ilgamete diplomatine tar-
nyba, galimai paveikti asmenis, kad
Rusijos Federacijos piliečiui būtų iš-
duota Šengeno valstybės viza.

Lietuva ir Latvija nesutaria dėl jūros sienos 
Vilnius (BNS) – Dvišalę sutartį dėl

sienos nustatymo 1999-aisiais ratifi-
kavo tik Lietuva.

Latvija siekia pirmiausiai pasi-
rašyti ekonominį susitarimą, ištirti jū-
roje esantį naftos telkinį, kurio di-
džioji dalis yra Lietuvos teritorijoje ir
tada baigti sienos įteisinimą, nors su-
tartyje numatyta atvirkščiai – pir-
miausia sienos įteisinimas, o ekono-
minis susitarimas – po to.  

Latvijos užsienio reikalų minis-
terijos pozicija kol kas nesikeičia.

Daugiau nei prieš dešimtmetį Lat-
vijos parlamentarai, kad ratifikuotų
sutartį, mainais siūlė per pusę pasi-
dalinti vieną iš stambesnių naftos tel-
kinių, nors beveik visas jis – Lietuvos
vandenyse. Lietuva su tuo nesutiko. 

Geologijos tarnybos Giluminių

tyrimų skyriaus vedėja Jurga La-
zauskienė sako, kad Latvija turėjo
daugiau geofizinių duomenų.

„Toje ginčytinoje teritorijoje ga-
lėtų būti 8 mln. tonų geologinių naftos
išteklių iš kurių 2–3 mln. tonų galėtų
būti išgauta”, – pastebi ji.

Tokią situaciją, kai dvi valstybės
20 metų neturi galiojančios jūros sie-
nos, mūsų užsienio reikalų ministras
vadina paradoksalia.

Pasak Seimo užsienio reikalų ko-
miteto narių, kito tokio atvejo, kai
dvi valstybės nesusitaria dėl jūros sie-
nos, Europos Sąjungoje nėra.

Sutartis dėl jūros sienos nustaty-
mo pasirašyta 1999-ųjų vasarą ir mūsų
šalies Seimas ją netrukus ratifikavo.
Naujoji siena padidino Lietuvos van-
denis maždaug 10 tūkst. km.

Baigėsi Nacionalinis diktantas 
Vilnius (BNS) – Šiemet Naciona-

linio diktanto be klaidų neparašė nė
vienas dalyvis, rašiusiuosius labiau-
siai klaidino ne senoviški žodžiai, ku-
rių tekste buvo nemažai, o skyryba.    

„Be klaidų neparašė niekas”, – pra-
nešė organizatorė Vytautė Šmaižytė. 

Diktantą vertino 25 lietuvių kalbos
ekspertai, dirbantys Vilniaus, Kauno
ir Klaipėdos mokyklose.   

12-us metus rašyto Nacionalinio
diktanto konkurso finale balandžio 13

dieną dalyvavo beveik šimtas geriau-
siai nacionalinį diktantą pirmame
etape parašiusių žmonių. Jie rašė Juo-
zo Tumo-Vaižganto tekstą – romano
„Pragiedruliai” ištrauką. 

Finalo dalyviai varžėsi raštin-
giausio moksleivio, raštingiausio su-
augusiojo bei raštingiausio užsienio
lietuvio kategorijose.

Nacionalinio diktanto nugalėtojai
bus apdovanoti gegužės 7 dieną Prezi-
dentūroje.

Prasidėjo Didžioji savaitė
Vatikanas (BNS) – Popiežius

Pranciškus sekmadienį, balandžio 14
dieną laikė Verbų sekmadienio Mi-
šias Šv. Petro aikštėje, kurioje susi-
rinko dešimtys tūkstančių tikinčiųjų.

Šlakstydamas šventintu vande-
niu Pranciškus palaimino palmių ir
alyvmedžių šakeles, kurias laikė pi-
ligrimai, turistai ir Romos gyventojai. 

Verbų sekmadieniu pradedama
Didžioji savaitė, kurios metu vyks ir
kryžiaus kelio procesija Koliziejuje,
skirta paminėti Jėzaus nukryžiavi-
mą. Po kelių iškilmingų ceremonijų
seks džiaugsmingas Velykų sekma-
dienio šventimas; krikščionys tiki,
kad tą dieną Jėzus prisikėlė iš numi-
rusiųjų.

Ragina išduoti J. Assange Švedijai
Londonas (BNS) – Daugiau kaip

70 Didžiosios Britanijos parlamentarų
paragino vyriausybę išduoti Švedijai
tinklalapio „WikiLeaks” įkūrėją Julian
Assange, jei tos šalies prokurorai nu-
spręs vėl pareikšti jam kaltinimus dėl
išžaginimo.

Stokholmas prieš dvejus metus
nutraukė bylą dėl rimto lytinio nusi-

kaltimo, nes negalėjo apklausti J. As-
sange jam pasiprašius prieglobsčio
Ekvadoro ambasadoje Londone.

47 metų australą balandžio 11 die-
ną areštavo Britanijos policija. Dabar
svarstomas Washingtono prašymas jį
išduoti dėl galimo sąmokslo įsilaužti į
vieną Pentagono kompiuterį. J. As-
sange kaltinimus neigia.

V. Zelenskis neatvyko į debatus su P. Porošenka
Kijevas (LRT.lt) – Kandidatas į

Ukrainos prezidentus Volodymyras
Zelenskis balandžio 14 dieną neat-
vyko į Kijevo olimpinį stadioną da-
lyvauti debatuose su dabartiniu
valstybės vadovu Petro Porošenka,
iki Ukrainos prezidento rinkimų
antrojo turo likus vienai savaitei.

Anksčiau P. Porošenka pareiškė,
kad lauks V. Zelenskio 45 minutes
stadiono patalpose.

„40 minučių, net 45 minutes –
iki 15 val. – mes lauksime pono Ze-
lenskio. Volodymyrai Oleksandro-
vyčiau, esu tvirtai įsitikinęs, kad Jūs
dabar mus stebite. Tikiuosi, kad Jūs jau
sugrįžote iš Paryžiaus, pailsėjote ir
kupinas naujų jėgų esate pasirengęs da-
lyvauti svarbioje demokratijos dalyje
– debatuose”, – sakė P. Porošenka.

Jis pažymėjo, kad 40 minučių yra
pakankamas laikas atvykti į stadioną
iš bet kurios Kijevo vietos.

Vėliau P. Porošenka bendravo su
žurnalistais ir atsakinėjo į jų klausi-
mus. Kreipdamasis į ukrainiečius pre-
zidentas pareiškė: „Ukrainos liaudis
neturėtų rinkti virtualaus kandidato.
Ukrainos liaudis užsidirbo teisę ne-
pirkti ‘katės maiše’”.

Vėliau P. Porošenka su muzikan-
tais sudainavo Ukrainos liaudies dai-
ną „O juk tu mane apgavai” („Ти ж
мене підманула”), kurią dedikavo V.
Zelenskiui, pažymėjęs „Aš atėjau, o ta-

vęs nėra”, – sudainavo prezidentas.
Vėliau P. Porošenka su susirin-

kusiais nuėjo į stadioną ir padarė ben-
drą nuotrauką.

Rengti debatus pasiūlė P. Poro-
šenkos oponentas komikas V. Zelenskis.

Sekmadieniniai „debatai” buvo
vienas iš serijos keistų įvykių P. Po-
rošenkos ir V. Zelenskio kovoje dėl
prezidento posto. Apklausos rodo, kad
aktorius pagal populiarumą lenkia
dabartinį Ukrainos prezidentą.

Iki šiol jokių oficialių pareigų nė-
jęs V. Zelenskis pakvietė P. Porošenką
į debatus, kurie vyktų dvi dienos prieš
antrąjį rinkimų turą balandžio 21 die-
ną, tačiau P. Porošenka norėjo, kad jie
vyktų šį sekmadienį.

V. Zelenskis niekada nesutiko su
pasiūlymu rengti debatus sekmadienį.

Didžiausias pasaulyje lėktuvas atliko pirmąjį skrydį
Los Angeles (ELTA) – Didžiausias

pasaulyje lėktuvas pagal sparnų mo-
jimą sėkmingai atliko pirmąjį savo
skrydį. 

Kompanijos „Stratolaunch” lėk-
tuvas turi du fiuzeliažus, šešis varik-
lius, o jo sparnų mojimas yra 117 met-
rų. „Stratolaunch” 2011 metais įkūrė
verslininkas, vienas „Microsoft” kor-
poracijos įkūrėjų Paul Allen, kuris
mirė 2018-aisiais. 

Pirmojo skrydžio metu didžiulis
lėktuvas pakilo į 15 tūkst. pėdų aukštį
ir pasiekė 170 mylių per valandą greitį. 

Lėktuvas pakilo iš Mohavės oro ir
kosmoso uosto, esančio už 150 km į
šiaurę nuo Los Angeles. 

Orlaivis yra skirtas raketoms ir
palydovams paleisti į orbitą iš skren-
dančio lėktuvo, o ne nuo žemės. Jei
toks projektas bus sėkmingas, tai gali
tapti pigesnis būdas paleisti objektus
į kosmosą. 

Nugaišo retas vėžlys – tokių liko tik trys
Pekinas (BNS) – Viename Pietų

Kinijos zoologijos sode nugaišo vie-
nintelė žinoma vienos rečiausių pa-
saulyje vėžlių rūšies patelė.

Tai buvo vienas iš keturių likusių
pasaulyje Šanchajaus minkštašarvių
vėžlių. Sudžou zoologijos sode, kur

gyveno nugaišusi patelė, dar gyvena
šios rūšies patinas. Kiti du likę vėžliai
gyvena Vietname, tačiau jų lytis yra
nežinoma.

Nugaišusiai patelei buvo daugiau
nei 90 metų. Prieš mirtį penktą kartą
buvo mėginta ją dirbtinai apvaisinti.

Sulaikytas buvęs diplomatas R. Šidlauskas.
Rekvizitai.lt nuotr.

Sėkmingai išbandytas didžiausias pasaulyje
lėktuvas.           Wikipedia nuotr. 

V. Zelinskis (kairėje) neatvyko į debatus sta-
dione su P. Porošenka. 15 min.lt nuotr. 
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Referendumas laikomas įvykusiu,
jeigu jame dalyvavo 50 proc. piliečių, tu-
rinčių balsavimo teisę. Panašu, kad per
šiuos rinkimus, referendumus rinkėjų
sąrašuose turėsime apie 2 milijonus pi-
liečių, – kalbėjo VRK pirmininkė. 

LAVINA KLAUSIMŲ

Be abejo, kai iki referendumo liko
mažiau nei mėnuo, atstovams, susi-
rinkusiems iš viso pasaulio, kilo dau-
gybė klausimų. Štai keletas atsaky-
mų.

Kl.: Baigiant registruotis pranešama,
kad „įvyko klaida”, ir tenka registruotis iš
naujo – nenurodoma, kur yra klaida. Ar kom-
piuterinė sistema negalėtų nurodyti, kur ji,
pažymėti ją? 

Ats. Dėkui už pastabą – ji labai lai-
ku. Stengsimės atsižvelgti. Matyt, tai
gali būti ir dėl skirtingų datų rašymo
tradicijų – skirtingose šalyse jos skir-
tingos (metai, mėnuo, diena ar diena,
mėnuo, metai). 

Kl.: Matome labai išaugusį rinkėjų skai-
čių. Ar tai gali paspartinti atskiros rinkimų
apygardos užsienyje gyvenantiems piliečiams
steigimą? 

Ats.: Pirma, reikia, kad kuo dau-
giau Lietuvos piliečių ne tik užsire-
gistruotų, bet ir ateitų balsuoti. Jeigu
balsavusiųjų bus daugiau nei 32 tūkst.
(tiek numato įstatymas), bus galima
Seime pradėti diskutuoti apie atskiros
rinkimų apygardos steigimą. Anks-
tesniuose rinkimuose iki šio skaičiaus
trūkdavo labai daug. Dabartinės akty-
vumo tendencijos nuteikia viltingai.
Būtina atkreipti dėmesį, kad šie 32
tūkst. rinkėjų turi dalyvauti ir balsuoti
ne referendume, bet rinkimuose (šiuo
atveju – prezidento).  

Kl.: Ar rinkėjų registracijos pabaigos ter-
minai atskirose šalyse nurodomi tik tos vals-
tybės diplomatinės tarnybos puslapyje?  

Ats.: Ne, jie nurodomi ir „Rinkėjo
puslapyje” – kai sistema, pagal jūsų su-
vestus duomenis, atpažįsta iš kurios ša-
lies jūs esate. 

Kl.: Kur balsuoti Argentinos lietu-
viams? Iki San Paulo – 2,5 tūkst. kilomet-
rų ir lėktuvo bilietas – apie 400 dol. O taip
nurodoma pranešimuose, kuriuos jie jau
gavo. Kodėl negali balsuoti paštu?

Ats.: Ta pati bėda ir Australijoje,
Pietų ir Centrinėje Amerikoje, Rusijoje,
Afrikos valstybėse. Ankstesniuose rin-
kimuose, kaip rodo mūsų liūdna prak-
tika, balsavimo biuleteniai ambasa-
das pasiekdavo jau rinkimams pasi-
baigus. Tai vietos pašto kaltė. Tai ne
paštas, o tragedija. Lietuvos ambasa-
dorius Rusijoje pasakojo, kad jų įstai-
ga paštu siunčia raštus ir dokumentus
šios šalies vyriausybei, kuri yra maž-
daug už pusantro kilometro. Sunku pa-
tikėti, tačiau laiškas iki jų eina iki pu-
santro mėnesio. Panašiai paštas veikia
ir minėtose šalyse. O naudotis grei-
tuoju paštu neturime finansinių gali-
mybių, kai vieno laiško persiuntimas
kainuoja apie 30 eurų, o jų yra šimtai
ir tūkstančiai.

Kl.: Kodėl JAV garbės konsulatuose bal-
suoti galima, o Pietų Amerikoje negalima? 

Ats.: Anksčiau buvo bandyta leis-
ti balsuoti garbės konsulatuose, ta-
čiau nepasiteisino – niekas jais nesi-
naudodavo. Ne visi rinkėjai gyvena di-
deliuose miestuose, kuriuose yra gar-
bės konsulatai. 

Kl.: Kada tikėtis, kad rinkėjas į namus
gaus VRK siųstus laiškus? 

Ats.: Kiekviena šalis turi savo paš-
to ypatybes, skirtingi atstumai. Mes ne-
galime atsakyti už pašto bėdas, nors ge-
rai suprantame, kad laikas atsakyti į
tuos laiškus yra labai ribotas, tik iki
tam tikros dienos, ir negalima pavė-
luoti. Pavėlavusieji neužskaitomi. 

Kl.: Balsavimas vyksta tik vieną dieną
ir pagal Lietuvos laiką. Pagal dabar galio-
jančius įstatymus rinkimai ar referendumas
Lietuvoje vyksta iki 20 val. vakaro, kai tuo-
met Čikagoje dar tik vidurdienis…

Ats.: Taip numatyta Rinkimų įsta-
tyme. Tikrai ten rinkimai baigiasi
anksti rytą, o kai kur ir dar anksčiau
ar vyksta per naktį. Tačiau yra gali-
mybė balsuoti iš anksto, patogiu rin-
kėjui laiku. 

Kl.: Kaip bus skaičiuojamas rinkėjų ak-
tyvumas?

Ats.: Šį kartą rinkėjui bus įteikti
trys balsavimo biuleteniai (dėl Tautos
referendumo, dėl Seimo narių skai-
čiaus mažinimo ir šalies prezidento
rinkimų). Kiekvienas gavęs biuletenį
turės pasirašyti už kiekvieną atskirai,
tai yra tris kartus. Rinkėjui palikta tei-
sė, ar jis balsuos už visus tris, ar vieno
kurio biuletenio neįmes į balsavimo
urną. Taigi rinkėjų aktyvumas bus
skaičiuojamas ne pagal pasirašusiųjų
rinkėjų sąraše, ne pagal parašų skai-
čių, tačiau pagal balsavimo biuletenių,
rastų urnoje, skaičių. 

Klausimų VRK pirmininkei L.
Matjošaitytei buvo pateikta labai daug.
Neradusieji čia atsakymo į rūpimą
klausimą visą PLB ir Seimo komisijos
posėdį gali pažiūrėti: https://www.you-
tube.com/watch?v=iRUNbRuiq-0&fea-
ture=share

NEPRITARTA „LIETUVIO PASUI”

Kaip ir kaskart, baigiantis Seimo
ir PLB komisijos darbui, surengiama
spaudos konferencija. Joje pristato-
mos priimtos rezoliucijos. Daugiau-
sia dėmesio susilaukė „lietuvio paso”
idėja, kaip alternatyva dvigubai pilie-
tybei. 

Pagal projektą, „lietuvio pasas” su-
teiktų išeiviams kai kurias piliečių
teises, bet dokumento turėtojas nega-
lėtų kandidatuoti rinkimuose ir juose
balsuoti, išskyrus galimybę dalyvauti
rinkimuose į savivaldybių tarybas.
„Lietuvio pasą” turintys žmonės turėtų
teisę supaprastinta tvarka atkurti ar
įgyti Lietuvos pilietybę, taip pat ją su-
sigrąžinti, galimybę atvykti ir nuolat
gyventi bei dirbti šalyje, teisę į švieti-
mo, studijų ir mokslo lengvatas. 

PLB atstovai kritiškai vertina šią
iniciatyvą. „Atkreipdama dėmesį, kad
liko tik mėnuo iki referendumo dėl Lie-
tuvos pilietybės išsaugojimo, komisija
mano, kad ‘lietuvio pasas’ nėra tinka-
ma teisinė ryšio su valstybe įprasmi-
nimo forma užsienyje gyvenantiems
lietuviams”, – per spaudos konferenciją
Seime dokumentą perskaitė PLB at-
stovas iš Punsko Tomas Marcinkevi-
čius. PLB atstovė iš JAV  Laura Vil-
džiūnaitė pažymėjo, kad „PLB daug
kartų pasisakė, kad tai nėra tinkama
forma, tai nėra dokumentas, kuris nu-
rodytų sąsają su valstybe”. „Lietuvio
pasą” ji prilygino šalyje mokyklą pra-
dedantiems septynmečiams dalijamam
„pirmoko pasui”, jis savo išvaizda ma-
žai skiriasi nuo tikrojo, tik neturi jo-
kios teisinės galios.

Gegužės 12 d. kartu su prezidento

rinkimais Lietuvoje vyks  referendu-
mas dėl dvigubos pilietybės instituto iš-
plėtimo. Išeivijos atstovų ir Seimo na-
rių komisija ragino Prezidentę, Seimą
ir Vyriausybę „dėti visas pastangas
įteisinti Lietuvos pilietybės išsaugoji-
mą įgijus kitos šalies pilietybę”.

Referendume  piliečių bus klau-
siama, ar jie sutinka leisti dvigubą pi-

lietybę asmenims, išvykusiems į šalis,
atitinkančias „euroatlantinės integ-
racijos kriterijus”. Konkrečios šalys
būtų nustatytos įstatymu.

Šiuo metu  dviguba  pilietybė, iš-
skyrus tam tikras išimtis, nėra lei-
džia ma emigrantams, Lietuvą paliku-
siems po nepriklausomybės atkūrimo
ir įgijusiems kitos šalies pilietybę. 

Posėdžiavo LR Seimo ir PLB komisija
Mylimam vyrui 

A † A
JOHN WALTER RYNNE

pabaigus savo žemiškąją kelionę, nuoširdžiai užjau-
čia me Lietuvos universitetų moterų asociacijos
(LUMA) Amerikos padalinio įkūrėją ir buvusią pir -
mininkę ROMUALDĄ LAURINAITYTĘ RYNNE. 
Telydi tave stiprybė sunkią netekties valandą. 

Mes liūdime kartu.
LUMA narės 

A † A
MEILUTĖ A. 

INDREIKA BISKIS, MD
(1923.2.5–2019.2.13)

Atsisveikinimas su a. a. dr. Meilute Biskis vyks pir-
madienį, balandžio 22 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijo-
je Lemonte nuo  9 val. ryto. Gedulingos Mišios – 9:30 val.
ryto. Po Mišių velionė bus palaidota šv. Kazmiero kapi-
nėse. Vietoje gėlių dr.  Meilutės Biskis atminimui gali-
ma aukoti:

Alzheimer’s Association, 225 N. Michigan Ave. Fl. 17,
Chicago, IL 60601, act.alz.org

Pasaulio lietuvių centrui, 14911 127th Street, Le-
mont, IL  60439, www.lcenter.org/donate/ 

Northwestern Memorial Foundation, 26W171 Roose-
velt Rd, Wheaton, IL 60187, https://foundation.nm.org

,,Saulutei”,133 Amber Drive, Lemont, IL 60439, sun-
lightorphanaid.org



12 DRAUGAS2019 BALANDŽIO 16–18 D., ANTRADIENIS–KETVIRTADIENIS

Kitas – šeštadieninis – ,,Draugo” numeris bus
išleistas balandžio 18 dieną, ketvirtadienį.

� Balandžio 27 d., šeštadienį, galerijoje ,,Sie-
la” Pasaulio lietuvių centre (14911 E. 127th
Str., Lemont, IL) vyks JAV lietuvių Poezijos
pavasaris. Savo kūrybą skaitys net 27 auto-
riai. Vakare svečiuosis poetė Violeta Pa-
lčinskaitė, keramikas Alvydas Pakarklis, dai-

nų autorius ir atlikėjas Rimantas Pažemec-
kas.

� Gegužės 4 d., šeštadienį, 4 val. p. p. visi
kviečiami į ,,Grandies” koncertą ,,Duktė
viena namie liko”, skirtą ansamblio veiklos
60-mečiui. Koncertas vyks Carl Sandburg. H.
S. Auditorium, 13300 S. La Grange Rd., Or-
land Park, IL 60462. 

PAS MUS
IR

APLINK MUS

 

 

 
Susitikimas 

 

su poete, dramaturge, vertėja, scenariste  

VIOLETA PALČINSKAITE  
 

bardo Vyganto Kazlausko autorinės dainos ir 

INDRĖS LĖLIŲ TEATRO vaidinimas vaikams pagal 
„Eilėraščiai iš namų“ 

 
 

Balandžio 26 d., 10.00 val. International Day Care Center 
12.30 val. Pelėdžiukai, Lisle, IL 
18.00 val. Maironio Lituanistinė mokykla 

Balandžio 27 d.,   9.00 val. Maironio Lituanistinė mokykla 
    12.00 val. Čikagos Lituanistinė mokykla 
    18.00 val. Lietuvių Poezijos Pavasaris JAV 

Balandžio 28 d., 13.00 val. Susitikimas su SUAUGUSIAIS, ir 
KONCERTAS, galerija „Siela” 

 Balandžio 30 d., 17.00 val. LUMA, Beverly Shores, IN 
 Gegužės 4 d.,  12.00 val. Bostono Lituanistinė mokykla 
    17.00 val. Bostono Lietuvių namai,  
      susitikimas ir KONCERTAS 

Gegužės 5 d.,  12.00 val. Dr. V. Kudirkos Lituanistinė, NJ  
   13.00 val. Susitikimas ir KONCERTAS, NJ 
Gegužės 11 d.,  12.00 val.  Žiburio Lituanistinė mokykla, MI 
   13. 00 val. Susitikimas ir KONCERTAS, MI 

 

Paryžiaus centre esančioje gotiki-
nės Švč. Dievo Motinos katedroje pir-
madienio, balandžio 15-osios pavakarę
kilo gaisras. Pirminiais duomenimis,
jis galėjo kilti dėl  šiame istoriniame pa-
state atliekamų renovacijos darbų. Ug-
niagesiams bandant suvaldyti liepsnas,
katedros bokšto smailė liepsnodama
nugriuvo, pranešė pareigūnai ir ži-
niasklaida.

Vienas katedros atstovas sakė, kad
gaisras įsiplieskė apie 6 val. 50 min. vie-
tos laiku. Paryžiaus merės pavaduo-
tojas Emmanuel Gregoire transliuo-
tojui „BFM Paris” sakė, kad smailė „su-
smuko vidun”, padarydama „milži-
niškos žalos”. Pasak jo, darbininkai
stengiasi „išgelbėti visus meno kūri-
nius, kuriuos galima išgelbėti”.

Nelaimė įvyko Prancūzijai besi-
ruošiant švęsti Velykas.

Pastaruoju metu katedroje buvo
atliekamas 6 mln. eurų vertės smailės
renovacijos projektas.

Šimtai žmonių susirinko ant Pa-
ryžiaus tiltų ir stebėjo siaubingą įvykį;
daugelis filmavo išmaniaisiais telefo-
nais, pasakojo vienas naujienų agen-
tūros AFP žurnalistas. Nemažai ste-

bėtojų socialiniuose tinkluose dalijosi
nuotraukomis ir įspūdžiais iš nelaimės
vietos. 

Sostinės merė Anne Hidalgo per
,,Twitter” pareiškė, kad gaisras yra
„siaubingas” ir kad miesto pareigūnai
palaiko ryšį su Paryžiaus katalikų
vyskupija.

„Paryžiaus priešgaisrinė tarnyba
mėgina suvaldyti liepsnas”, – rašo ji.
Merė taip pat paprašė gyventojus pai-
syti eismą aplink katedrą blokuojančių
pareigūnų nurodymų.

JAV prezidentas Donald Trump
per „Twitter” išreiškė susirūpinimą dėl
šio įvykio ir pasiūlė liepsnoms malšinti
panaudoti priešgaisrinius orlaivius.

„Labai šiurpu stebėti didžiulį gais-
rą Dievo Motinos katedroje Paryžiuje.
Galbūt jam užgesinti būtų galima pa-
naudoti skraidančius vandennešius.
Būtina veikti greitai!” – rašė jis.

Prancūzijos prezidentas Emma-
nuel Macron savo ruožtu atidėjo pla-
nuotą kreipimąsi į tautą per televiziją.
Iš anksto įrašyta E. Macron kalba tu-
rėjo būti transliuojama vėliau pirma-
dienį. Per ją prezidentas turėjo išdės-
tyti savo planą dėl Prancūziją pasta-
raisiais mėnesiais krėtusius „gelto-
nųjų liemenių“ judėjimo protestų.    

Parengta pagal BNS pranešimą 

Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedrą
pirmadienį siaubė gaisras

Šis degančios Paryžiaus katedros vaizdas spaudė ašaras milijonams žmonių visame
pasaulyje. EPA-ELTA nuotr.

ugniagesių pastangos užgesinti liepsnas
buvo nesėkmingos – nuo bokšto smailės
ugnis persimetė į stogą, palikdama vis
mažiau vilčių išgelbėti istorinę šventovę. 

AP nuotr.


