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Laikas kaip pinigai: nešvaistykite jo ir turėsite pakankamai – Gaston de Lévis

Iki Vasario 16-osios liko 16 dienų!

Lietuviai vėl bėgo – 
už Klaipėdą! – 7 psl. 

Muzikiniai pokalbiai su
Mindaugu Briedžiu – 9 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Šešiamečio karatisto pasiekimas  – 

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Floridoje gyvenančiam Adomui Račkauskui
dar tik šešeri, tačiau jis su savo tėveliais Jonu
Gulbinu ir Vaiva Račkauskaite turi kuo di-

džiuotis – berniukas turi beveik du šimtus ap-
dovanojimų už pasiekimus karate sporte. Ma-
žasis lietuvis jau dvejus metus rimtai treniruo-
jasi karate ir planuoja tapti šios sporto šakos gar-
senybe, o užaugęs atstovauti Lietuvai Olimpi-
nėse žaidynėse ,,Aš noriu tapti garsus”, – pasa-
kė berniukas. – 6 psl. 

šimtai pergalių!

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Pasitinkant Vasario 16-ąją, Marijampolėje, kuri šiemet
yra ir Lietuvos kultūros sostinė, surengtas Kovo 11-
osios akto signataro Vlado Terlecko knygos apie Va-

sario 16-osios akto signatarą, Sūduvos krašto sūnų Juo-
zą Vailokaitį „Juozas Vailokaitis – gyvenimo ir veiklos bruo-

žai” pristatymas. Renginio vedėja, aktorė ir režisierė Al-
vyda Čepaitytė-Sipienė sakė, kad atėjo laikas atiduoti duok-
lę šiai ypatingai asmenybei, kurios vardas sovietmečiu buvo
trinamas iš istorijos arba apie jį bei jo brolį kunigą Joną
Vailokaitį kalbėta nebūtų dalykų. Knyga jau buvo prista-
tyta Istorinėje prezidentūroje Kaune, Klaipėdos viešojo-
je bibliotekoje, kituose miestuose. – 8 psl. 

Juozas Vailokaitis buvo paskutinis Paežerių dvaro savininkas iki Lietuvos okupacijos.

Iš užmaršties grįžta ir Vasario 16-osios signataras
Juozas Vailokaitis

Šešiamečiui karate talentui A. Račkauskui – LR generalinio konsulo Čikagoje
M. Bekešiaus sveikinimai.



yra griežtas Vladimirui Putinui, kad neišsiduotų
esąs jo draugas. Tokia taktika neva būtina, kol ne-
nurimo specialusis tyrimas dėl galimų nusikalsta-
mų D. Trump aplinkos ryšių su Kremliumi.

Tokia nuomonė – neatmestina. Juolab kad ofi-
cialūs JAV tyrimai dėl slapto suokalbio su Rusija dar
nebaigti, taigi D. Trump nepalankios išvados gali
būti suformuluotos paskutinėmis minutėmis. Kol
kas – kaip kazino salėje: dar anksti pasakyti, kokį
skaičių parodys rodyklė.

Tiesa, politiką profesionaliai analizuojantis V.
Sinica kategoriškas: „Iš tiesų žinome, kad per pusę
metų trunkantį tyrimą iki šiol nieko, siejančio
Trump su Putinu, nepavyko surasti, o demokratus
atvirai palaikanti žiniasklaida prisipažįsta, kad po
‘Rusijos korta’ nieko nėra” (tas pats 15min.lt).

Bet ar mažiau įtikinami Vilniaus politikos
analizės instituto vyriausiojo analitiko Ma-
riaus Laurinavičiaus argumentai? Jis laiko D.

Trump rimtu iššūkiu Lietuvos politikai. 
Ir štai dėl ko: „Dabar jau žinome, kad D. Trump

buvo pasirengęs atšaukti sankcijas Kremliaus re-
žimui ir netgi toks įsakas parengtas gulėjo ant jo sta-
lo. Žinome ir tai, kaip nenoriai JAV vadovas prita-
rė naujoms Kongreso įvestoms sankcijoms Maskvai.
Juk, jeigu ne D. Trump noras atšaukti sankcijas ir
šio noro iššauktas atoveiksmis Kongrese, jei ne vis
labiau aiškėjantis Kremliaus kišimasis į JAV rin-
kimus, naujų sankcijų Rusijai galbūt Jungtinės
Valstijos ir nebūtų įvedusios” (15min.lt).

Dėmesio verti ir Lino Kojalos, Harvardo uni-
versiteto ir VU TSPMI tyrėjo, argumentai (delfi.lt):
„Nors ir nenoromis, Prezidentas pasirašė Kongrese
priimtą sankcijų prieš Kremlių dėl agresijos Uk-
rainoje įstatymą – be to, jau vasario mėnesį paaiš-
kės Putinui artimo Rusijos elito pavardės, kuriems
dar vienas sankcijų paketas kirs per verslo ryšius
ir įtaką Vakaruose; JAV sutiko žengti istorinį žings-
nį bei apginkluoti Ukrainą letaline gynybinio po-
būdžio ginkluote, padedant atremti agresiją Rytų Uk-
rainoje; lėšos, skiriamos stiprinti NATO narių Ru-
sijos kaimynėse atgrasymo pajėgumus, išaugo de-
šimtimis procentų. Tikėtina, jog daugelį šių spren-
dimų inicijavo ne pats Prezidentas, o jo aplinka – Gy-
nybos sekretorius James Mattis ir kiti”.

Tad kaip besvarstytume, D. Trump – šaunus Pre-
zidentas, nes tramdo nebaudžiamumo išpaikintą, ag-

resyvumo neatsisakančią Rusiją. Drįs-
tu manyti, kad nėra net labai svarbu,
kodėl JAV lyderis taip elgiasi – nuo-
širdžiai ar priverstas? Juk svarbiausia,
kad jo administracija Rusijai nenuo-
laidžiauja.

Vadinasi, Amerikoje – padėtis kont-
roliuojama. O kas vyksta Lietuvoje? 

Šių eilučių autorių labiausiai ne-
rimą kelia būtent lietuviški balsai, ra-
ginantys gerinti santykius su Kremliu -

mi. Jų pastaruoju metu daugėja. Juos bent jau netie -
siogiai įsiūbavo premjero S. Skvernelio pareiškimas,
esą Lietuva turėtų pradėt draugauti su Rusi ja. 

Tokią ar maždaug tokią viziją sau į galvas įsi-
kalę lietuviai pamiršta, kad geri santykiai su Rusi-
ja neįmanomi tol, kol, pasak LRT redaktoriaus Vla-
dimiro Laučiaus, „Rusijos užsienio politika – šovi-
nistinė, militaristinė ir imperinė, už vadinamuosius
gerus ryšius reikalaujanti iš kaimyninių šalių po-
litinio, ekonominio ir moralinio nuolankumo ir pa-
klusnumo” (Lrt.lt).

Draugystės su Rusija šalininkams būtų galima
pateikti dar ir VU TSPMI direktoriaus pavaduoto-
jos Margaritos Šešelgytės argumentus: „santykių su
Rusija kūrimas nepasikeitus Rusijos elgesiui neį-
manomas iš principo”. Nejaugi taip sunku įsisą-
moninti šią akivaizdžią taisyklę?

Pasirodo, sunku. Sunku net buvusiam Europos
Sąjungos ambasadoriui Rusijoje Vygaudui Ušackui.
LRT laidoje „Dėmesio centre” jis prabilo, esą S.
Skvernelis teisus dėl būtinybės gerinti santykius su
Rusija. Bet juk V. Ušackas puikiai žino, kad Prezi-
dentė D. Grybauskaitė ir užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius laikosi itin kritiško požiūrio į šian-
dieninę Rusijos valdžią. Gal V. Ušackas galėtų pa-
aiškinti, kaip jis įsivaizduoja S. Skvernelio ir D. Gry-
bauskaitės pozicijų derinimą? 

Beje, kai kurie Lietuvos politikos apžvalginin-
kai yra pastebėję, kad V. Ušackas jau ir anksčiau ra-
gino stiprinti santykius su Rusija. Sakykim, žais-
damas krepšinį su užsienio diplomatais.

Drįstu manyti – neteisinga V. Ušacko pozicija net
ir žinant jo užimamų pareigų specifiką (jam kaip bu-
vusiam oficialiam ambasadoriui tikriausiai ne-
etiška kritikuoti Rusiją, kurioje dirbta). Bet patylėti
jis galėtų. Juk blogai ne tai, kad Lietuva turi skir-
tingų nuomonių dėl Rusijos. Pavojingi lietuviški ne-
nuoseklumai. Lietuva labai ilgai ir kantriai aiškino
Europai bei JAV, kokią grėsmę kelia draugystė su V.
Putino valdoma Rusija. O dabar, kai Vakarai galų
gale pradeda suvokti, jog lietuviai sako tiesą, mes vie-
šai, demonstratyviai imame ginčyti lietuviškas
nuostatas stiprinant Europos partnerių suvokimą
apie Rusijos keliamus pavojus. 

Žodžiu, jei Amerika turi savų paslapčių – D.
Trump, mus, lietuvius, taip pat kamuoja painūs gal-
vosūkiai. Artėjant Lietuvos prezidento rinkimams,
jų būtinai padaugės.

Turiu norų, kuriems išsipil-
džius, galėčiau džiūgauti: Nau-
jieji metai – sėkmingas laiko-

tarpis. Pavyzdžiui, būtų šaunu, jei
2018-aisiais nepasitvirtintų tyrimai
dėl Donald Trump aplinkos žmonių
slaptų sandėrių su Kremliumi. Tada
galėtume dar labiau pasitikėti keis-
tokai kalbančiu, bet kol kas Lietuvai
palankiai besielgiančiu naujuoju JAV
prezidentu.  

Taip pat džiaugčiausi, jei Krymas sugrįžtų Uk-
rainai, jei iš Rytų Ukrainos būtų išstumta Rusijos ka-
riauna. Linkiu ir kitoms Rusijos ir jos sąjunginin-
kėms Armėnijos skriaudžiamoms  valstybėms su-
sigrąžinti savo žemes: Moldovai – Padniestrę, Gru-
zijai – Pietų Osetiją, Azerbaidžanui – Kalnų Kara-
bachą.

Kad šios svajonės išsipildytų, reikia ne itin daug
– principingai kietos Washingtono laikysenos ben-
draujant su Kremliumi. Todėl nuolat savęs klausiu
– kas tas Donald Trump? Lietuvoje vyrauja du aki-
vaizdžiai skirtingi požiūriai į JAV prezidentą. Jei iš
pradžių baimintasi, kad D. Trump bus prorusiškas,
tai dabar matome, kad jis – žymiai kietesnis Rusijos
atžvilgiu nei Barack Obama. 

Taigi man priimtini politikos apžvalgininko
Vytauto Sinicos argumentai: „per Trump prezi-
dentavimo metus JAV išplėtė sankcijas su Rusija pre-
kiaujančioms įmonėms (tuo gindama ir savo žalia-
vų verslo interesus), paskatino didesnes NATO ša-
lių investicijas gynybai, dislokavo karius Pabaltyje,
pradėjo prekybą ginklais su Ukraina ir t.t. Kur B.
Obama brėžė vis naujas raudonas linijas, praradęs
bet kokią V. Putino pagarbą, D. Trump vaikšto ark-
liu”. (15min.lt).

Priimtina ir „The Economist” analitiko, britų ap-
žvalgininko, Baltijos šalių bičiulio Edward Lukas, iki
šiol skeptiškai vertinusio Baltųjų rūmų vadovą, nuo-
monė: „net ir tie, kam nepatinka pono Trumpo as-
meninė politika, yra patenkinti jo administracijos
teikiama pagalba siekiant apsiginti nuo Kremliaus,
o daugelyje sričių, tiesiogiai susijusių su mumis ir
mūsų sąjungininkais, Trump administracija yra aiš-
kiai geresnė negu jo pirmtako Obama.”

Jau ne sykį įsitikinome, kad svarbiausia ana-
lizuoti, kokius sprendimus JAV prezidentas priima,
o tuos dažnusyk dviprasmiškus jo įrašus sociali-
niuose tinkluose – pamiršti. Maždaug tokią nuomonę
apie D. Trump yra išdėsčiusi ir Lietuvos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė. CNBC naujienų TV kanalui
ji sakė, kad santykiai tarp Europos ir JAV yra ge-
resni, nei galima būtų manyti pagal naujausią JAV
prezidento retoriką. Ji taip pat pabrėžė: „Jei skaitote
tik Trump pranešimus ‘Twitter’, galite susidaryti
vienokį vaizdą, bet jei pažvelgsite į jo administracijos
veiklą ir konkrečius rezultatus, susidarysite kitokį
vaizdą”. Lietuvos vadovės įsitikinimu, (...) jei rim-
tai įvertintume vienerių prezidentavimo metų re-
zultatus, matytume, kad jo administracija yra labiau
susisaisčiusi su Europa. Daugiau investuojama į
mūsų gynybą, per metus surengti keturi vizitai į Eu-
ropą, Europoje daugiau (JAV) gynybinių pajėgumų,
tačiau, žinoma, retorika kartais yra labai priešta-
ringa” (naujienų agentūra ELTA).

Tačiau turime ir keistą paradoksą: kuo Ameri-
ka griežtesnė Kremliui, tuo Lietuvoje daugėja pro-
paguojančiųjų versiją, esą Baltųjų Rūmų šeiminin-
kas tramdo Rusiją ne nuoširdžiai, o priverstas. Šios
nuomonės besilaikantys žurnalistai, parlamentarai,
politikos ekspertai kalba maždaug taip: beveik vis-
kas, kas Trump administracijos padaryta tram-
dant Rusiją, atlikta siekiant nuslėpti savąjį proru-
siškumą. Suprask, pėdas mėtantis JAV prezidentas
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Bičiulis Č. Milošas atsako
1972.VII.8: „Susidegino trečias lietu-
vis ir jaučiu pasibjaurėjimo visais Va-
karų intelektualais antplūdį”...

J. Giedraitis, 1972.VII.11: „Lietu-
vos reikalai ir man neduoda ramybės.
Gal Vakaruose mažai reaguoja, nes
aišku, kad ‘ketvirtasis pasaulis’ nu-
rašytas į nuostolius”. 1972.VII.31:
„Lengva nurašyti LLR (Lenkijos liau-
dies respublika. Red.) į nuostolius. Ir

pats vis nirštu ant tos tautos. Ir sutinku, kad nar-
są šiandien rodo tik rusai ir tam tikra prasme
lietuviai”.

Būti lietuviu ar lenku

Kita „lietuviška” laiškų tema – būti lie-
tuviu ar lenku? Pasirodo, lenkų išeivijoje
pokariu tai vis dar buvo labai aktuali

tema, kaip Lietuvoje A. Baranausko ir V. Ku-
dirkos laikais. Lietuvos nepriklausomybė 1918
m. tą dilemą išsprendė. Viename laiške Č. Mi-
lošas (1958.IX) pasišaipo iš tų lietuvių, kurie la-
bai nori būti lenkais ir pasakoja anekdotą „apie
lietuvį, kuris 12 metų gyveno Lenkijoje kaip len-
kas ir bijojo, kad buto kaimynai pasiklausys,
kaip jis per miegus kalba lietuviškai”. 

Bet ir pats turėjo aiškintis. 1955.XII Gied-
raičiui rašo: „Norėčiau, kad tarp mūsų nebūtų
jokių nutylėjimų... pridedu tik Jūsų žiniai pa-
aiškinimus, susijusius su vadinamuoju lietu-
višku pasu. Tai buvo labai seniai, bet negalima
apie tai kalbėti, nes tam reikėtų psichologinio
fono, kurį gal sugebėčiau pateikti vienoje iš savo
būsimų knygų. 1939 metais atsidūręs Bukareš-
te, buvau prislėgtas neregėto pasibjaurėjimo
emigracija, bet buvau priverstas išvykti, ap-
imtas panikos užėjus bolševikams... Tad teleg-
rafavau savo bičiuliams lietuvių rašytojams į
Kauną, nes tai buvo vienintelis kelias sugrįžti
į šalį. Jie tuoj pat atsiuntė man lietuvišką sauf-
conduit, su kuriuo gavau sovietinę vizą ir per So-
vietus nuvažiavau į Lietuvą. Ten 1940 metų pa-
vasarį, kaip ir visi gyventojai, Vilniuje gavau
pasą, su įrašu ‘lenkas’ tautybės skiltyje. Tą
pasą teko suvalgyti, kai mane pagavo vokiečių
žandarai einant per žalią sieną, ant Rytų Prū-
sijos pietinės sienos, kadangi Vilniuje paga-
mintas netikras leidimas leido Suvalkijos [gy-
ventojui] nuvykti per Rytų Prūsiją į Varšuvą.
...gerai, kad Jūs visa tai žinotumėt, niekada ne-
žinai, kada gali prireikti, o svarbu tatai, kad nie-
kada nesiskelbiau esąs lietuvis (kas dėl tauty-
bės) ir kad, aišku, Mitzneras pašėlusiai kikena,
skaitydamas tas istorijas Varšuvos spaudoje”.

Kaip rašoma paaiškinimuose, vėliau Milo-
šas savo priešininkų bus daug kartų kaltinamas
paėmęs šį pasą, kas, jų įsitikinimu, buvo jo tau-
tinio atsimetimo įrodymas. Prie šio reikalo
poetas grįžo straipsnyje „Moj litewski paszport”
„Tygodnik Powszechny”, 1989, Nr. 4.

Ir vis dėlto Milošas negali paslėpti, kad šir-
dyje jis ...lietuvis. Su pasitenkinimu užtikau Mi-
lošo laišką su užuomina apie aukščiau minėtą-
jį prisirišimą prie Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės. Jis 1959.IX rašo Giedraičiui: „Dar
vienas reikalas, kuris nuo seno man slegia šir-
dį. Nežinau, ar Jūs kada nors esate susidūręs su
lietuvių totorium L(eonu) Bohdanowicziumi. Aš
jo asmeniškai nepažįstu, bet mano ausis nuolat
netiesiogiai pasiekia įvairūs jo nuotykiai.
...Mano simpatija jam per nuotolį kyla iš to, kad
jis yra islamo Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštys-
tėje istorijos fanatikas ir maniakas. Tokius žmo-
nes (ar patys nesame tokie?) privalome branginti
(išskirta autorės). Kaip atrodo, Bohdanowiczius
turi talentą nuteikti prieš save visus iš eilės, prie
ko tikriausiai prisideda jo niekam nesupran-
tamas arkliukas – ir visi Rusijai simpatizuo-
jantys jį smerkia, ir daugelis lenkų prieš jį nu-
siteikę, nes nuolat pabrėžia kunigaikščio Vy-
tauto totorių lietuviškumą”... 

Įdomus ta prasme ir Č. Milošo laiškas
1971.VII.16 apie Baltų studijų draugijos antrąjį
suvažiavimą: „Į Torontą galėčiau nuvažiuoti. Tik
viena abejonė: kadangi atsisakinėjau viešai
pasisakyti lenkų renginiuose, dvejoju, ar rody-
tis Lietuvos karaliaus, tai yra balto kitaip, vaid-
menyje”.

Nukelta į 5 psl.

Julium Greimu, kurį Giedraičiui rekomendavo kaip ge-
riausią „lietuviškos ‘naujos bangos’ raktą vietoje” (Pa-
ryžiuje), broliais Mekais, vertino santariečius. (Kaip
žinome, vėliau jis artimai bendravo su poetu Tomu
Venclova, kai šis atsidūrė Vakaruose.) 1964 m. vasarį
jis rašo: „Gavau rugsėjui kvietimą į didelį jaunų lie-
tuvių intelektualų (tų iš leidinio „Metmenys”) suva-
žiavimą, kuris vyks farmoje Mičigane – keli šimtai žmo-
nių. Renginys turiningas ir aukšto lygio. Paskaitos, au-
toriniai vakarai, diskusijos. Visa tai rodo, kad, kaip jau
sakiau Tau, senas lietuvis milijonierius, paprastas žmo-
gus (turimas galvoje Juozas Bačiūnas, ‘Tabor Farmos’
vasarvietės savininkas. Red.), yra atviras ir geranoris.
Tarp lenkų nieko tokio nerasi”... Tame pat laiške Mi-
lošas ragina Giedraitį spausdinti Donelaičio „Metų”
vertimą į lenkų kalbą ir vertina Donelaitį kaip „didį-
jį (iš tikrųjų)”.

Iš 1967 m. spalio 27 d. laiško galima suprasti, kad
ir Giedraitis domisi lietuvių išeivijos visuomeniniu gy-
venimu. Jis rašo: „Nesu įsitikinęs tuo, kad kitos tau-
tinės grupės Kanadoje neturi šansų. Ukrainiečiai yra
l(abai) dinamiški ir pradeda kurti savo inteligentiją,
kuri puoselėja tautinius jausmus. Lenkai labiausiai pa-
sklidę, lėtai išeina iš geto, bet lenkiškumą palaiko nau-
ja emigracija iš šalies, tarp kurios yra vis daugiau
mokslininkų. Lietuviai puikiai susiorganizavę”...

Kurį laiką kolegos ir bičiuliai stebi 1972 m. politi-
nius įvykius Lietuvoje. J. Giedraitį Romo Kalantos su-
sideginimas taip sukrečia, kad jis netgi užsimena
apie savo tapatybės keitimą. 1972 m. geg. 24 d. laiškas:
„Įvykiai Lietuvoje intriguojantys (susidegino Kalan-
ta). Augančio pasibjaurėjimo lenkų tikrove fone kas
žino, ar neverta grįžti į protėvių tautybę”.

Vis girdėdavau lietuvius intelektualus
kalbant ir rašant apie lenkų intelek-
tualų Česlovo Milošo (Czesław Mi-
łosz) ir Jurgio Giedraičio (Jerzy Gied-
royc) simpatijas Lietuvai bei lietu-
viams. Knygų lentynoje pamačiusi jų
tarpusavio susirašinėjimą, nutariau
pati įsitikinti, kaip reiškiasi tas jų lie-
tuviškumas, ir padariau savo mėgė-
jišką tyrimėlį. Trijuose tomuose skelbia-
ma apie 1000 laiškų: „Jerzy Giedroyc, Czeslaw Milosz.
Laiškai” (nuo 1952 iki 2000-ųjų; vertėjas iš lenkų kal-
bos – Kazys Uscila). Mane dominusios medžiagos ra-
dau pirmajame ir antrajame tome, trečiojo dar ne-
spėjau pavartyti, nes jis ką tik pasirodė ir bibliotekos
jo neturi. Knygos pradėtos leisti minint Česlovo Mi-
lošo 100 m. sukaktį.

Lietuviškos šaknys

Lenkų rašytojas, literatūros tyrinėtojas, Nobelio
premijos laureatas Č. Milošas (1911–2004)
gimė Šeteniuose, Kėdainių apskrityje, savo se-

nelių iš motinos Veronikos pusės Kunatų dvare. (Lie-
tuvai atkūrus nepriklausomybę, 1999 m., ant Nevė-
žio upės šlaito, buvusio dvaro svirno vietoje, įkur-
tas rašytojo Česlovo Milošo kultūros centras; jame
vyksta literatūros vakarai, susitikimai, konferen-
cijos, veikia jam skirta ekspozicija.) Senelė ir buvo
tas lietuviškasis siūlas, kuris rišo poetą prie Lietu-
vos. Tėvas atvirkščiai – buvo aršus lenkas. 

Vertėjas pirmojo tomo įžangoje sako, kad šie mąs-
tytojai buvo skirtingi – mokydamasis Vilniaus uni-
versitete Č. Milošas linko prie kairiųjų, J. Giedrai-
tis buvo dešiniųjų, katalikiškų pažiūrų, bet: „Juos
abu siejo prisirišimas prie daugiatautės Žečpospo-
litos paveldo, Didžiosios Lietuvos Kunigikštystės tra-
dicijų, nors šios nei Giedroyco, nei Miloszo pozici-
jos nebuvo nė kiek sentimentalios. Šiame konteks-
te puikiai tiko ir Miloszo domėjimasis baltų tautų li-
kimu. Neatsitiktinai šiai temai jis skyrė atskirą ‘Pa-
vergto proto’ skyrių. Jis dažnai grįždavo prie tų rei-
kalų, nors vengė politiškai angažuotis, o kalboje No-
belio premijos įteikimo proga 1980 m. šių tautų li-
kimas buvo vienintelis politinis motyvas”.

Lenkų politikas, publicistas, teisininkas Jurgis
Giedraitis (1906–2010), kilęs iš Lietuvos kunigaikš-
čių Giedraičių giminės, buvo gimęs Minske, Balta-
rusijoje. Iki Antrojo pasaulinio karo buvo Lenkijos
tarnautojas, leido politikos žurnalą. Su Č. Milošu
juos suvedė emigracija ir nemeilė socialistiniam re-
žimui Lenkijoje. J. Giedraitis jau gyveno Paryžiuje
ir leido savo žurnalą „Kultūra”, kai 1950 m. socia-
listinės Lenkijos diplomatas New Yorke Č. Milošas
per tarpininką gavo iš jo žinią: jei jis ryžtųsi likti Va-
karuose, galėtų tikėtis „Kultūros” pagalbos, o Lite-
ratūros instituto, kurį buvo įsteigęs, namai būtų jam
atviri. Atrodo, kad šiuos žmones kažkas vedė (trau-
kė) prie vienas kito, nors tų dviejų ryškių asmeny-
bių bendravimas buvo sudėtingas. Vis dėlto jis tęsėsi
daug dešimtmečių – nuo 1951 m. iki 2000 m. 

Pagaliau 1951 m. pradžioje Č. Milošas metė dar-
bą ambasadoje ir atvyko į Paryžių (JAV kuriam lai-
kui liko jo šeima) Giedraičio globon. Jis nenorėjo pil-
ti vandens ant socialistinės Lenkijos propagandos
malūno, o būnant diplomatu to negalima buvo iš-
vengti. Įdomu, kad Milošas nepritapo ir prie lenkų
emigrantų. Kaip atrodo iš jo laiškų, jis daugiau pa-
gyrimų skyrė lietuvių emigrantams, su kuriais
nuoširdžiai bendradarbiavo, žavėjosi jų politine
veikla ir kai kurių kūryba. Pvz., dar 1955-09 jis rašo
Giedraičiui, kuris savo žurnalo vieną numerį keti-
no paskirti lietuviškai temai: „Gavau lietuviškus
tekstus ir juos taisau. Eilėraščiai yra pirmarūšiai,
bet jie turi būti gana esmingai pataisyti... Tų eilė-
raščių buvau neapsakomai nustebintas ir sujau-
dintas, jie nepalyginamai geresni negu lenkų išeivių
poezija – tai tikra poezija. Viliuosi, kad tas ‘lietu-
viškas’ numeris bus staigmena daugeliui skaityto-
jų, kurie gaudosi poezijoje”. Čia jis kalba apie J. Kėkš-
to – J. Adomavičiaus iš Argentinos (kuris vertė Č. Mi-
lošo eilėraščius į lietuvių kalbą ir Buenos Aires juos
1955 m. išleido), H. Radausko, K. Bradūno, A. Nykos-
Niliūno, V. Mačernio, H. Nagio, V. Šlaito, J. Meko, J.
Blekaičio eilėraščius. 1955 m. 10 nr. „Kultūros” nu-
meryje buvo paskelbti ir A. Nykos-Niliūno bei Juo-
zo Girniaus straipsniai apie lenkų-lietuvių santy-
kius. 

Č. Milošas bendravo su A. Landsbergiu, Algirdu
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P.S.V. ALBERTAS KERELIS, 
JR., VS

2017 m. spalio 20–27 dienomis Pilė-
nuose – Manchester, MI, buvo su sirinkę
34 skautai vyčiai ir skautai vy čiai kan-
didatai, suvažiavę iš Det roi to, Toronto,
Čikagos ir Bostono.

Suvažiavimą sugalvojo ir supla na-
vo s.v. Viktoras Šimkus, skautų
vyčių skyriaus vadas, kartu su

s.v. Andriumi Viskanta. Dauguma at-
važiavo penktadienį vakare. Trys gar-
bingi svečiai: s.v. Romas Otto, s.v. Arū-
nas Dailydė ir s.v. Marius Leknickas
kartu atvažiavo iš Toronto.  Detroito
skautai vyčiai kandidatai svečiams
pastatė palapines.  

Tą vakarą visi susėdo aplink lau-
žą ir arba susipažino, arba atnaujino
draugystes. S.v. Tadas Anužis anksčiau
tą vakarą medžiojo su lan ku ir strėle
nušovė stirną. Jis mus prie laužo vai-
šino šviežia stirniena.  

Kitą rytą atsibudau anksti ir ra-
dau s.v. Liną Orentą jau virtuvėje ruo-
šiantį pusryčius. Sudėjau stalus ir kė-
des. Po truputį atsibudo visi kiti ir nu-
statytu laiku visi pavalgėme pusryčius.
Po pusryčių pakėlėme vėliavas ir su-
giedojome Lietuvos himną. Oras buvo
labai palankus, todėl nuspren dėme
pirmąją paskaitą išklausyti lau ke. Aš
pristačiau Dešimtąją tautinę stovyklą,
vyksiančią Custer, Michi gano valsti-
joje. Daugelis jaunesnių vyčių nėra
lankęsi Rako stovykloje, todėl pir-
miausia ją parodžiau žemėlapyje ir pa-
 pasakojau apie jos gamtą. Supa žindi-
nau, kur rasis jų pastovyklė, o kur –
vyr. skaučių ir gintarių pastovyklės.
Tai toliausios nuo viena kitos būsian-
čios pastovyklės. 

Toliau pasakojau apie įvairias
programas, iškylas ir vakarų planus
(laužai, šokiai, naktiniai žaidimai).
Pristačiau visus savaitgalio dalyvius,
kurie prisidės prie stovyklos: aš – Bro-
lijos pastovyklės viršininkas ir prog-
ramos vedėjas/koordinatorius, s.v.
Andrius Anužis – Brolijos pastovyklės
viršininko pavaduotojas, s.v. Viktoras
Šimkus – Skautų vyčių ir Jūrų budžių
pastovyklės viršininkas, s.v. Andrius
Viskantas – Skautų vyčių pastovyklės
pavaduotojas ir s.v. kandidatų globėjas,

s.v. Vytas Špokas, s.v. Vincas Lečias ir
s.v. Linas Liu binskas – Skautų vyčių
pastovyklės vadovai, s.v. Linas Orentas
– Pio nierijos vadas, s.v. Algimantas
Vait kevičius – šaudymo vadas, s.v. Ta-
das Anužis – sporto vadas, s.v. Mi-
chael Harp kartu su s.v. Dariumi Ru-
džiu – aukštų virvių kurso vadai ir s.v.
Saulius Šoliūnas – stovyklos virėjas.    

Buvo nemažai klausimų apie sto-
vyklą ir jos ruošą. S.v. Viktoras Šimkus
priminė, kad nors vyčiai turės savo
programą ir iškylas, jie visi bus pasi-
ruošę prisidėti prie stovyklos veiklos
bet kur ir bet kada, kai jų prireiks, nes
vyčių šūkis yra „Tarnauk”.  

S.v. Romas Otto perskaitė paskai-
 tą apie Skautų vyčių istoriją ir vyčia-
 vimą. Jis pradėjo nuo lordo Robert Ba-
den-Powell ir skautų judėjimo įsteigi-
mo. Pasakojo, kaip skautai pradėjo
organizuotis ir kaip įsikūrė Skautai
vyčiai. Toliau jis papasakojo skauta-
vimo ir vyčiavimo istoriją. 

Mes diskutavome, ką reiškia eilu -
tė iš mūsų tradicinės dainos: „Šelpti
vargšus, šviesti mažus” ir kaip tai ga-
lima įvykdyti kiekvienas savo gy veni-
me. s.v. Kazys Adomkaitis pa skai tą ir
pokalbį filmavo. Įrašą galima rasti
čia:  https://youtu.be/ZZ1mswg0q0c

s.v. Linas Orentas vedė šaudymo
užsiėmimą. Jie kartu su s.v. Michael
Harp atsivežė rinkinį savo šautuvų ir
pistoletų. Visi galėjo pasinaudoti pro-
 ga išbandyti įvairius šautuvus ir juos
ištyrinėti. 

Po pietų visi skautai vyčiai su si-
rinko pasikartoti skautų vyčių kan-
didatų programos reikalavimų ir ap-
tarti jų reikšmės bei apsvarstyti, ar ne-
reiktų jų keisti. Tuo metu visi s.v.
kandidatai ruošė savo kandidatų dar-
bus, nes dar neturėjo teisės dalyvauti
šiame pokalbyje. Dėl kelių punktų
vyko ilgos diskusijos. Viena diskusija
vyko apie tai, kaip nuspręsti, kas yra
„lietuvis”. Kita buvo apie reikalavimą,
kad kandidatas kalba, skaito ir rašo lie-
tuviškai ir kad kandidatas parašo nuo
trijų iki keturių puslapių tema lietuvių
kalba. Nors diskusijos ir vyko, bet
keisti reikalavimų savavališkai nega-
lima. Yra reikalinga šaukti skautų
vyčių sąskrydį, kuris ir vyks Tautinės
stovyklos metu, kai bus susirinkusi
mūsų dauguma. Buvo nuspręsta siū-
lomus pakeitimus pateikti iš anksto ir

išdalinti prieš stovyklą, kad sąskrydis
vyktų sklandžiai. 

Tolesnė diskusija vyko apie s.v.
kandidatų ruošą prieš Tautinę sto-
 vyklą. Numatoma apie trisdešimtį
kandidatų. Kaip ir kur vyks įžodis
esant tokiam skaičiui, turi būti gerai
suplanuota iš anksto.

Po vakarienės visi vėl susėdo ap-
link laužą, kur smagiai praleido va-
karą dainuodami ir dalindamiesi pa-

tyrimais ir pasakojimais. S.v. Tadas
Anužis vėliau vakare vėl kepė stir nie-
ną, kurią mes gardžiai valgėme.  

Kitą rytą visi padėjo plauti indus,
tvarkyti palapines, kad viską paliktu-
me kaip radom. Po truputį visi iške-
liavo namo. Visi buvo vienos nuomonės,
kad tokius suvažiavimus reikia ruošti
dažniau. Jie įkvepia ir sužadina norą la-
biau prisidėti prie skautų veiklos ir įgy-
vendinti mūsų šūkį „Tarnauk!”

FIL. JONAS TOTORAITIS

Sekmadienį, sausio 7-ąją, Clevelande
buvo šalta, niūru, diena ypač nemalo-
ni, ir vis dėlto į „Gintaro” restoraną, į
Akademikų skautų surengtą kultūrinę
popietę sugužėjo nemažai žmonių. Jie
atėjo  pasiklausyti rašytojo, visuome-
nininko ir ilgamečio Clevelando lietu-
vio fil. Algio Rukšėno „Lithuanian He-
ritage Magazine” išspausdinusio
straipsnį,  pavadintą „Vikingai ir seno-
vės Lietuva”. Matyt, ši tema suintriga-
vo Clevelando lietuvius. 

Akademikų skautų sąjūdžio Cle-
velando skyriaus pirmininkė
s.fil. Mylita Nasvytienė pa-

sveikino svečius su Naujaisiais metais,
ragino atversti naują vienybės lapą
mūsų bendruomenėje, nelikti abejin-
gais naujoms idėjoms, puoselėti tau-
tišką veiklą. Ji šiltai pristatė popietės
prelegentą fil. Rukšėną, suformulavu-
sį istorinį kontekstą, kuriame vyko se-
novės lietuvių kontaktai su vikingais. 

Vikingų amžius, kada jie siautėjo
ir terorizavo Europą, tęsėsi nuo apy-
tikriai 776 m. iki 1066 m. Senovės is-
torijos šaltiniai labai mažai informa-
cijos pateikia apie Baltijos šalių re-
gioną, tačiau Lietuvoje vis užtinkama
archeologinių radinių, kurie rodo aiš-
kią vikingų kultūros įtaką. Senovės
kronikos mini, kad vikingai įsteigė so-
dybų palei Baltijos jūrą, į šiaurę nuo
dabartinės Palangos, kur gyveno bal-
tų kiltis kuršiai. Jie kariavo su vikin-
gais, tačiau buvo priversti eiti į sąjungą
ir mokėti vikingams duokles. Vienas
įvykis, paminėtas senovės kronikose,
kalba apie antpuolį prieš Apuolę 854 m.
Apuolė dabar nebeegzistuoja, tačiau
tai yra seniausia žinoma baltų genčių
sodyba. Ji buvo netoli dabartinio Skuo-
do, arti Lietuvos ir Latvijos pasienio,
kurčių genties teritorijoje. Pirmąjį

puolimą Apuolės gyventojai atrėmė, ta-
čiau tai vikingų nesustabdė. Jie grįžo
su didesne jėga ir nugalėjo. Skuodo
mieste vasarą vyksta festivalis, ku-
riame minimas šis istorinis įvykis.

Lietuva yra žinoma kaip Nemuno
kraštas. Nemunas prasideda Pripetės
pelkėse Baltarusijoje. Nemunas teka
560 mylių iki Baltijos jūros. Savo pre-
kybos kelionėms vikingai pasirink-
davo ilgesnes upes – Dauguvą ir Vys-
lą, kurios nuvesdavo iki Juodosios jū-
ros. Taipogi istorija rodo, kad vikingai
įsteigė Kijevo miestą prie Dnepro upės,
kuris tapo besiformuojančios rusų
tautos ištakomis. Taigi reliatyviai
trumpas Nemuno upės ilgis faktiškai
išsaugojo Lietuvą nuo tolesnės vikin-
gų įtakos.

Bendrosios žinios apie vikingus
yra vienpusiškos. Jie buvę narsūs ir
žiaurūs karžygiai, kurie tik puolė,
naikino ir grobė turtus. Antroji, ma-
žiau žinoma, pusė yra ta, kad jie buvo
drąsūs prekybininkai, kurie toli ke-
liaudavo ne vien jūromis, bet ir Euro-
pos upėmis, steigdami prekybos cent-
rus. Ypač įdomus visiems buvo lietu-
vių liaudies pasakos „Eglė, žalčių ka-
ralienė” išaiškinimas. Pasak fil. Ruk-
šėno, žaltys šioje ikoniškoje pasakoje
yra užuomina, nes žalčio galva puoš-
davo vikingų karo laivų priekį. Ir žal-
tys karalaitis jūros dugne yra niekas
kitas, kaip vikingas karys. 

Baigiant kultūrinę popietę s.fil.
Mylita Nasvytienė išreiškė viltį, kad
kultūrinės akademikų skautų popietės
Clevelande taps tradicija ir sujaudino
deklamuodama šias eiles: Lai girios
ošia Baltijos pavėsy, / Lai čiulba pa-
ukščiai džiaugsmo kupini, / Gyvuoki
laisvėje, po daug kančių ilsėkis, / O mes
tau liksim amžinai ištikimi.

Kultūrinę popietę baigėme sudai-
nuodami „Lietuva brangi”. Išsiskirs-
tėme kupini gerų jausmų ir įspūdžių
ir jau laukdami kitos popietės.

Redaktorė�Aušra Jasaitytė-Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net

SKAUT YBĖS  KELIAS

Skautų vyčių suvažiavimas

Kultūrinė popietė Clevelande

Algio Rukšėno pasiūlyta tema – vikingai Lietuvoje – sudomino daugelį lietuvių.
Akademikų�skautų�sąjūdžio�Clevelando�skyriaus�nuotr.

Suvažiavimo dalyviai nusifotografavo atminčiai. Organizatorių� nuotr.
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Jurgio Giedraičio
lietuvybė
Atkelta iš 3 psl.

Pastangos garsinti 
lietuvišką medžiagą

Apie 1960-uosius J. Giedraitis rū-
pinasi lėšomis, kad galėtų iš-
leisti Koscialkowskio veikalą

apie lietuvių didikus Tyzenhauzus.
Spalio 25 d. laiške jis apgailestauja
„Merrillas ir toliau tyli lyg užkeiktas,
jau pradedu panikuoti. Kol kas vie-
ni nemalonumai, nusivylimas Kos-
cialkowskai, prestižo reikalai ir
patirtos didelės išlaidos, bet žinia
apie Tyzenhauzo išėjimą gana
plačiai pasklido tarp lietuvių,
net ir Lenkijoje sukeldama di-
delį sujudimą. Šio projekto ne-
sėkmė bus ar gali būti įver-
tinta kaip antilietuviškas gestas.
Visa tai mane labai slegia”. 

Bičiulis Č. Milošas tuo metu intriguoja Giedraitį kita
lietuviška idėja – dėl lietuviu save laikiusio giminaičio Os-
karo Milašiaus: (1962.XI laiškas): „Ar galėčiau prikalbinti
Jus išleisti vieną nedidelę knygelę? ... O būtent Bronislawa
Ostrowska išvertė Oskaro Miłoszo Miguel Manaro ir tru-
putį jo eilėraščių. ...Tai būtų vertingas priminimas ir lyg
pabrėžimas mišraus Miłoszo „lietuviškumo” Mickie-

wicziaus prasme. Na, ir Ostrowskos priminimas”. Gied-
raitis šią mintį paremia, atsakydamas (1962.XI.18): „Jūsų
sumanymas išleisti O(skaro) Miłoszo knygelę įdomus ir
esu pasirengęs pridėti plytelę į Miłoszų giminės pa-
minklą”.

Prie lietuviškos tematikos reikia priskaičiuoti ir pa-
ties Č. Milošo poetišką šedevrą „Isos slėnis”, parašytą re-
miantis vaikystės prisiminimais senelės dvare Šete-
niuose, kuriame „kaip poemoje persipina tylia paslapti-

mi švytinti realybė ir vaikystės pasaulio atradimai
– nuo gamtos grožio iki žmogaus dvasinio

dosnumo” (iš knygos anotaci-
jos). 

Baigti šią apžvalgėlę gali-
ma būtų nusistebėjimu baltiš-

kojo geno agresyvumu. Minė-
tieji lenkai, jo turėdami kur kas

mažiau už mus, lietuvybei nu-
veikė kur kas daugiau už daugelį

mūsų. Jų tiesioginis tikslas buvo ne
tik suderinti savyje dvi prigimtis,

bet ir sutaikyti dvi persipynusios is-
torijos tautas, kurios tarpusavio ben-

dravime išgyveno daug sudėtingų
tarpsnių. Č. Milošas 1972.VIII.18 Gied-

raičiui rašo dėl dar vieno jo rengiamo
„lietuviško” „Kultūros” numerio: „Lie-

tuviškas numeris. Reikia paklausti, koks
jo tikslas. Parodyti lietuviams draugiš-

kumą l(abai) reikia, tačiau esu prieš ‘ma-
nifestavimą’, nes tai yra per daug lenkiška

(‘Krauju nubrėžti sienas’, ‘parodyti pasau-
liui’ ir pan.). Mano nuomone, iš tikrųjų

svarbus yra tiktai praktinis tikslas, tai yra poveikis ne lie-
tuviams, o Lenkijos lenkams, kad jie pakeistų požiūrį į Lie-
tuvą. Abejoju, ar ‘lietuviškas numeris’ tai gali išspręsti,
ar verčiau nereikėtų per kelis numerius duoti medžiagos,
sugrupuotos kaip savotiško lenkų-lietuvių dialogo”.

Draugo fondo direktorių tarybos posėdis
Užbaigus sėkmingus Draugo fondo
2017 metus ir paruošus 2017 m. finan -
sinę apyskaitą, 2018 m. sausio mėn. 16
d. buvo sušauktas DF direktorių tary-
bos posėdis. Dėl nenumatytų oro są-
lygų posėdyje negalėjo dalyvauti 3
tarybos nariai, tačiau posėdis buvo
darbingas, priimti keli nutarimai.

,,Spauda yra kaip artilerija, kurios
šūviai siekia daug toliau, kurios griau-
dimas daug galingesnis ir kurios smo-
giamoji jėga daug stipresnė kaip pa-
trankų”, – P. Giordani. 

Kiekvienas ,,Draugo” skaitytojas
žino, kokios didelės įtakos tu-
rėjo ir turi laikraštis išeivijoje.

Laikraštis yra kiekvienos tautinės
mažumos kultūros tvirtovė ir pasidi-
džiavimas. ,,Draugas” kiekvienam lie-
tuviui turi būti ne tik vardas, bet tau-
tine bei krikščioniška prasme ir kiek-
vieno lietuvio – seno ar jauno, anks-
čiau ar neseniai atvykusio – asmeninis
draugas. Neužgesinkime išeivijos lie-
tuvybės žiburio, kuris jau žiba 109-uo-
sius metus.

Gerai susipažinus su šimtamečiu
laikraščiu ,,Draugu” ir kilo idėja Lie-
tuvos šimtmečio proga išleisti monu-
mentalią knygą apie išeivijos lietuvius.
Lietuvoje labai mažai žinoma, kiek
Amerikos lietuviai padėjo Lietuvai
per šimtą metų. Knygą baigia rengti is-
torikas prof. dr. Juozas Skirius. Rank-
raštis jau atiduotas į spaustuvę, ne-
trukus  galėsime pasidžiaugti  vertin-
ga istorine knyga, kuri bus dovana
šimtmečio Lietuvai.

Posėdyje pasidžiaugta, kad dar
yra lietuvių, kurie suprato knygos
svarbą ir suaukojo pakankamai lėšų
jai išleisti. Be abejo, aukotojai įverti-
no, kad joks internetas negali pakeis-
ti spausdintos knygos.  

Draugo fondo taryba nutarė skelb-
ti pavasario vajų pagerbiant svarbią is-
torinę asmenybę – partizaną Adolfą
Ramanauską-Vanagą jo gimimo šimto
metų proga.  Partizanas Alfonsas Ra-
manauskas gimė Amerikoje, Connec-
ticut valstijoje, New Britain, 1918 m.
kovo 6 d. Jo gimimo vietovėje, pritarus
vietos valdžiai, Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo cent-
ro pastangomis bus pastatytas atmi-
nimo paminklas. Paminklo vieta – ša-
lia gausiai lankomo Amerikos meno
muziejaus, kuriame švenčiamos mies-
to šventės. Paminklo autorius – skulp-
torius Jonas Jagėla. Kviečiame ypač
New Britain apylinkės lietuvius savo
tautietį aukomis įamžinti ir Draugo
fonde.

,,Draugo” leidėjų tarybos pirmi-
ninkas Vytas Stanevičius pranešė,
kad ,,Draugo” laikraštį nuo pirmojo,
1909 m., numerio iki dabar jau galima
skaityti internete (dauguma nume-
rių yra nuskenuoti, o dalis jau su-
skaitmeninta).  Įvykdyti visą nuske-
navimo projektą kainuos apie 60, 000
dol. Procesas dar tebevyksta, ir nese-
niai buvo išsiųsta mikrofilmuoti ir po
to skenuoti 37, 000 archyvinių ,,Drau-
go” puslapių. Nemažą paramą suteikia
įvairūs fondai, bet prie išlaidų visada
tenka gerokai prisidėti ir Draugo fon-
dui.

2018 m. numatoma užbaigti ar-
chyvo skaitmeninimo darbą ir tam
reikės apie 35,000 dol. 

DF tarybos pirm. pasidžiaugė 2000
m. išleista knyga „Lietuvių pėdsakai

Amerikoje”. Tai redaktorės Audronės
Škiudaitės ir tuometinės LB kultūros
tarybos pirmininkės Marijos Remienės

pastangų vaisius, prie kurio svariai pri-
sidėjo Aušrelė Sakalaitė, kelionės po se-
nųjų išeivių gyventas vietas sumani

palydovė. M. Mažvydo biblioteka Vil-
niuje nutarė šią knygą suskaitmenin-
ti, tuomet tą istorinę knygą internete
visi galės skaityti nemokamai.  

Iždininkas Leopoldas von Braun
pateikė 2017 metų apyskaitą. Praėju-
siais metais Draugo fondas laikraščio
reikalams skyrė 82,500 dol. Kad būtų
įgyvendinta – padėka ir garbė visiems
DF nariams ir rėmėjams. DF išlai-
dos: 1,980 dol. – vokams, paštui  – 1,240
dol. 

Praėjusių metų pavasario ir ru-
dens vajai papildė DF iždą 46,171 dol. 

Draugo fondo direktorių taryba,
renkama metinių DF narių suvažia-
vimuose, taupumo dėlei nei admi-
nistracinio personalo, nei iždininko ne-
samdo ir atlieka ne tik sprendžiamą-
jį, bet ir vykdomąjį darbą pati nuo pat
DF įsisteigimo dienos. 

Buvo diskutuota, kaip įdomiu
mūsų laikraščiu sudominti jaunuo-
sius. Šiuo metu ,,Draugas” yra pa-
skelbęs dovanas prenumeratoriams.
Tuo klausimu reikia kreiptis į Aud-
ronę Kižytę tel. 630-805-1404. Be to, bu -
vo nutarta aktyviau propaguoti testa-
mentinių palikimų Draugo fondui ga-
limybę. 

Šių metų DF pavasario lėšų telki-
mo vajus prasidės kovo mėn. pradžio-
je. Įnašai yra laukiami bet kuriuo
metu ir be vajų. Direktorių fondo ta-
ryba už nuolatinę paramą nuoširdžią
padėką reiškia visiems nariams ir rė-
mėjams, savo įnašais papildantiems
Draugo fondą. Aukokime Draugo fon-
dui – lietuviškos kultūros tvirtovei. 

Aukos nurašomos nuo Fed. mo-
kesčio ID 36-3916303. Čekius rašyti
Draugas Foundation ir siųsti 4545 W.
63rd Street, Chicago, IL 60629

DF info

Šiais metais bus suskaitmenintas ,,Draugo” archyvas.

Marija Remienė Leopoldas von Braun 
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Tarp trofėjų – jau antras čempiono švarkelis

Padedamas tėčio Jono ir mamos Vaivos, maža-
sis karatistas tvirtai keliauja link pasaulinio pri-
pažinimo. 182 – tiek apdovanojimų Adomas laimė-
jo karate varžybose, rungtyniaudamas Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir Kanadoje. 

Šį mėnesį Hyatt Regency Chicago arenoje ber-
niukui buvo įteiktas dar vienas garbingas, geriau-
sio Amerikoje jo amžiaus grupėje apdovanojimas –

Šešiamečio karatisto pasiekimas – šimtai pergalių

Mokėjimas susikaupti varžybose – svarbus pergalės ga-
rantas. 

Su vardiniu NASKA čempiono švarkeliu. Šiais metais ma-
žajam lietuviui įteiktas jau antras toks švarkelis.

Rungtyje su kardu – kaip tikras rytų kovos karys.
Asmeninio�Adomo�šeimos�albumo�nuotraukos

Antroji vieta kelia liūdesį, net tėčio paguodos žodžiai ne-
padeda.

Istorinė šeimos nuotrauka – ketverių metų karatistas Ado-
mas po pirmosios pergalės džiaugiasi kartu su tėčiu.

NASKA (North American Sport Karate Associa-
tion)  vardinis karate čempiono švarkelis ir pripa-
žinimo sertifikatas. Tai jau antrasis vardinis švar-
kelis, kurį Adomas gavo per dvejus metus. Čikago-
je vykusiame čempionato etape jis taip pat pelnė pen-
kias pirmąsias vietas savo amžiaus grupėje. O ne-
ribojamo amžiaus grupėje (kurioje šįkart varžėsi
sportininkai nuo 6 iki 49-erių metų) iš keturiolikos
šios rungties dalyvių užėmė net šeštąją vietą, pasi-
rodęs duetu kartu su 14-mete sportininke.

Prieš varžybas mažasis karatistas kartu su tėvais
buvo pakviesti apsilankyti LR generaliniame kon-
sulate Čikagoje, kur juos priėmė generalinis konsulas
Mantvydas Bekešius. 

Treniruotėse – nuo išdykavimo 
iki susidomėjimo

Lankyti karate treniruotes berniukas pradėjo bū-
damas ketverių. Apie sūnaus palaipsniui augantį neį-
tikėtiną norą ir ryžtą treniruotis „Draugui” papa-
sakojo V. Račkauskaitė. 

„Mano vyras domisi Rytų kovos menais, anksčiau
ir pats sportavo. Todėl jis pabandė nuvesti Adomą į
karate treniruotę. Bet pradžia nieko gero nežadėjo,
sūnus treniruotės metu neklausydavo trenerio, dūk-
davo, verkdavo. Vyras ėmė manyti, kad mūsų ber-
niukui ši sporto šaka netinka”, – pasakojo Vaiva. Tuo-
met moteris nusprendė pati įsitikinti, ar tikrai rei-
kėtų nutraukti Adomo karate treniruotes. 

Kartą, kai vyras išvažiavo į komandiruotę, ji pati
nuvežė Adomą treniruotis. Prieš tai mama pasikal-
bėjo su sūnumi ir pasiūlė nueiti į dar kelias treni-
ruotes, kuriose jis liks be mamos ar tėčio, tik su tre-
neriu. Šis žingsnis pasiteisino. „Aš palikau jį vieną
treniruotės metu, pati išėjau iš salės. Nors iš tikrų-
jų, buvau netoliese, „už kampo”. Žinodamas, kad ša-
lia nėra namiškių, Adomas nusišluostė ašaras, su-
sikaupė, ir treniruotė jam pasirodė visai nenuobodi.
Dar po kelių užsiėmimų sūnui ėmė labai patikti šis
sportas”, – prisiminė Vaiva.

Berniukas sėkmingai išmoko ir kaskart vis ge-
riau įvaldo net  penkias skirtingas technikas – de-
monstracinio pobūdžio pasirodymus su nunčiakais
(tradicinis Kinijos kovų ginklas, sudarytas iš dviejų
trumpų lazdų, sujungtų virve arba grandine), su kar-
du, tradicinių, kūrybinių ir „sparring” kovos veiks-
mų demonstravimą. Savo amžiaus grupėje Adomo pa-
siekimų vidurkis įspūdingas -– iš šimto kovų jis 92
kartus laimi pirmąją vietą. 

Šeimos pinigai ir laikas – sūnaus sportui

„Mūsų šeimos gyvenimas yra skirtas sūnaus spor-
tui. Adomas treniruojasi 6–7 dienas per savaitę po 2,5–
3 valandas. Tėtis suranda trene-
rių, kurie papildomai lavina sū-
naus įgūdžius šalia to, kad šis
lanko nuolatines treniruotes ka-
rate mokykloje. Kai kurie užsi-
ėmimai vyksta internetu – trene-
riai atsiunčia filmuotų pamokų.
Aš turiu pasirūpinti, kad Ado-
mas būtų sveikai pamaitintas, pa-
ilsėjęs, atlikęs mokyklos skirtas
užduotis, kad susitiktų ir pažais-
tų su draugais. O kai tėtis negali,
atlieku ‘trenerės pareigas’ varžy-
bose”, – sako Vaiva. Ji atvirai pa-
sakoja, kad pati dėl sūnaus spor-
to turėjo atsisakyti ankstesnio
savo darbo vienos įmonės buhal-
terijoje. Tiesa, moteris neliko be
darbo, tačiau susikūrė verslą, kad
galėtų derintis prie sūnaus die-
notvarkės.

Jonas ir Vaiva patys vežioja
savo sūnų į varžybas, kurios or-

ganizuojamos įvairiose valstijose ir Kanadoje. O tai
nemažai kainuoja. Šeima turi skaičiuoti ir taupyti,
kad Adomas galėtų rungtis karate čempionatuose.
„Mes neleidžiame sau daugelio pramogų, o tą kai ku-
riems žmonėms sunku suprasti”, – neslepia Vaiva.
Viena iš didžiausių mūsų svajonių – nuskristi į ka-
rate čempionatus, kurie vyksta Europoje. Kol kas tai
tik svajonė, bet turime didelę viltį, kad su rėmėjų pa-
galba pavyks garsinti Lietuvos vardą ir už Amerikos

NASKA 2016 metų sertifikatas.
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Lietuviai atsiliepė į šaulių kvietimą

AKIŲ lIgOS

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815–741–3220

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

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

DAnTŲ gyDyTOjAI

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

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�pagal�susitarimą

ADVOKATAI

www.draugas.org

Klaipėdos krašto datai – bėgimas ir šiupinio ragavimas 

Savaitgalį, sekmadienį, sausio 28 d., lietuvių tautinės vėliavos spalvos vėl
mirgėjo Michigano ežero pakrantėje. Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)
pakvietė tautiečius bėgimu ir žygiu paminėti Klaipėdos krašto prijungi-

mo prie Lietuvos 95-erių metų sukaktį. Susirinko apie pusšimtį įvairaus amžiaus
dalyvių: kiek mažiau nei pusė pasiryžo bėgti, didesnioji dalis pasirinko sma-
gų ėjimą. Visus šventės dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos generalinis
konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Bėgimui pasirinkta diena buvo vėso-
ka, tačiau skaidri – be lietaus ir sniego. 

,,Jau nebe pirmą sykį kartu su bėgikais dalyvauju istorinių datų paminė-
jimo renginiuose. Kaip galėdamas palaikau tokias tautiečių iniciatyvas. Negalėjau
atvykti į Sausio 13-osios bėgimą, nes turėjau laikyti šv. Mišias. Todėl šįkart mie-
lai prisijungiau. Kartu su kitais dalyviais pėsčiomis įveikiau 5 kilometrų atstu-
mą. Visų nuotaika buvo puiki, jautėsi susitelkimas”, – įspūdžiais apie renginį
pasidalijo Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos kunigas Gediminas Keršys. 

Įveikę numatytą atstumą, ir maži, ir subrendę bėgikai bei ėjikai buvo pa-
vaišinti. Jie galėjo pasistiprinti šaulių pagamintais Klaipėdos krašto tradiciniais
patiekalais – šiupiniu ir žirnių koše. 

,,Draugo” info

ribų.  Apie lietuviuko sportinius pasie-
kimus žino ir jo mokyklos draugai. Mat
direktorė paprašė, kad kaskart grįžęs
iš varžybų, Adomas atsineštų į mo-
kyklą savo iškovotus trofėjus – meda-
lius ir taures, kurių paprastai jis par-
siveža ne po vieną. Mokiniai gali juos
apžiūrėti, pasveikinti savo draugą su
naujais laimėjimais. V. Račkauskaitė
sakė, kad varžybose Adomas moka su-
sikaupti, atrodo, kad jis tuo metu tar-
si tampa suaugusiu. Tačiau grįžęs į na-
mus, jis vėl virsta šešiamečiu berniu-
ku. 

Mėgsta ir žaisti su draugais 

Ar Adomui lieka laiko vaikiškai pa-
žaisti su draugais? Tuo pasirūpina
berniuko mama ir ji mano, kad tai yra
būtina. „Jam juk tik 6 metai, sportas
yra gerai, bet griežtame savaitės reži-
mo grafike turi būti skirta vietos ir vai-
kiškiems žaidimams. Mes neretai pa-
sikviečiame į svečius Adomo draugų,
kad jie kartu galėtų praleisti laiką. Kar-
tais Adomą vežu pas draugus. Tačiau

jis žino, kad turi laikytis tam tikrų ap-
ribojimų. Vienas iš jų – nevalgyti šer-
beto, nes jo silpna vieta – gerklė. Su-
valgęs ledų dažniausiai peršala ir su-
serga, todėl tenka tokių skanėstų atsi-
sakyti”, – kalbėjo Vaiva. 

Mama pridūrė: kai savaitgalį po
pietų būna treniruotės, iki pietų  Ado-
mas nebegali su draugais eiti į parką ar
kitaip aktyviai leisti laiką, nes pervar-
gęs nebepajėgtų susikaupti treniruotei.
Moters teigimu, yra ir daugiau visokių
taisyklių šeimos gyvenime, kurios kitų
vaikų mamoms ir tėčiams atrodo ne vi-
sai suprantamos ar net keistos. Vaiva
yra įsitikinusi, kad be tokių šeimos
susitarimų Adomas negalėtų siekti to,
ko pats labai trokšta.

O ką atsakė Adomas į klausimą
apie tai, ką dar be savo pamėgto kara-
te sporto mėgsta veikti? 

„Man patinka pas draugus žaisti,
valgyti jogurtą, saldainius. Dar mėgs-
tu ledus”, – prisipažino mažasis kara-
tistas. Sėkmės, Adomai, lauksime nau-
jų tavo pergalių, kuriomis tu žadėjai
garsinti Lietuvą.

Būsimosios karate sporto žvaigždės. Ketvirtas iš kairės – A. Račkauskas.

Silvijos�Basijokaitės�nuotraukos

LR generaliniame konsulate Čikagoje (iš k.) Joną Gulbiną ir Vaivą Račkauskaitę su sūnu-
mi Adomu priėmė generalinis konsulas M. Bekešius. 
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„Jeigu šiandien gatvėje paklaustume žmonių, ką
jie žino apie Vailokaičius, vargu ar kas galėtų pa-
sakyti ką nors daugiau, gal retas prisimintų, kad Juo-
zas Vailokaitis prieš Lietuvos okupaciją buvo pa-
skutinis Paežerių dvaro savininkas. Ir jo, ir brolio
kunigo darbai ir nuopelnai Lietuvai iki sovietų
okupacijos yra didžiuliai, padaryta neįtikėtinai
daug, ir apie tai kalbama šioje ekonomisto, visuo-
menės veikėjo, signataro V. Terlecko knygoje”, – sakė
A. Čepaitytė-Sipienė.

Iš užmaršties grįžta ir
Vasario 16-osios 
signataras 
Juozas Vailokaitis

siems dalyviams priminė Vasario 16-osios akto iš-
takas, įdomiai papasakojo apie šešis iš Sūduvos
krašto kilusius akto signatarus Joną Basanavičių, Sa-
liamoną Banaitį, Justiną Staugaitį, Petrą Klimą, Pra-
ną Dovydaitį ir Juozą Vailokaitį ir jų likimus. 

Juozas Vailokaitis gimė 1886 m. birželio 25 d. Pik-
žirniuose, gausioje valstiečių šeimoje. Savarankiškai
pasirengęs, jis išlaikė gimnazijos baigimo egzaminus,
įstojo į Peterburgo prekybos ir pramonės institutą,
kurį baigė puikiais įvertinimais. Grįžęs į Lietuvą,
porą metų dirbo Marijampolėje, Lietuvių krikščio-
nių ūkio draugijoje „Žagrė”,  kuri konsultavo žem-
dirbius, pardavinėjo trąšas ir padargus, skatino že-
mės ūkio kultūros kėlimą. Čia jis dirbo paprastu bu-
halteriu už labai mažą algą, o laisvalaikiu dainavo
chore, vaidino teatre. 1912 m. Jonas Vailokaitis kar-
tu su vyresniuoju broliu kunigu Juozu Kaune įkūrė
„Brolių Vailokaičių bendrovę”, supirkdavusią ir
vėliau lietuviams parduodavusią žemę ir sodybas.

Pirmojo pasaulinio karo metais Jonas Vailokaitis
persikėlė į Vilnių. Dirbo Lietuvių draugijoje nu-
kentėjusiems dėl karo šelpti. Dėl lietuviškos visuo-
meninės veiklos vokiečių okupacinė valdžia J.Vai-
lokaitį kurį laiką kalino, vėliau perdavė griežtai po-
licijos priežiūrai. 1917 m. rugsėjo 18–22 d. jis dalyvavo
Lietuvių konferencijoje Vilniuje, buvo išrinktas į Lie-
tuvos Tarybą. 1918 m. vasario 16 d. kartu su kitais Ta-
rybos nariais pasirašė nepriklausomos Lietuvos
valstybės atkūrimo aktą. 

1919 m. signataras kartu su broliu Juozu įsteigė
Lietuvos ūkio banką. Šio didžiausio Lietuvoje ko-
mercinio banko skyriai greit ėmė veikti beveik visose
šalies apskrityse. Bankas teikė kreditus, dalyvavo ku-
riant lietuviškas pramonės įmones bei kooperatyvus.
Įgiję metalo gaminių fabriką, broliai jį reorganiza-
vo į akcinę bendrovę „Metalas”, 1937 m. J. Vailokai-
tis tapo šios bendrovės pirmininku. Įmonė gamino
žemės ūkio mašinas, padargus ir buities daiktus.

1923 m. broliai Vailokaičiai Kaune įsteigė plytų
ir čerpių gamybos bendrovę „Palemonas”, tais pa-
čiais metais įkūrė maisto produktų eksporto akcinę
bendrovę „Maistas”, dalyvavo steigiant žemės ūkio
kooperatyvų bendrovę „Lietūkis”. Broliams pri-
klausė tekstilės importo ir eksporto įmonė „Ur-
mas”. 1925 m. signataras buvo išrinktas į Lietuvos
banko tarybą. Jo kartu su broliu įkurtos ir valdomos
įmonės turėjo nemenką įtaką Lietuvos žemės ūkio,
pramonės bei prekybos plėtrai, finansų raidai. Gau-
sią pelno dalį signataras skird0avo labdarai: rėmė lie-
tuviškas kultūrines, socialines bei švietimo draugijas,
aukštųjų mokyklų studentus. Kaune, Aleksote, turėtą
žemės sklypą Vailokaičiai padovanojo Vytauto Di-
džiojo universiteto Fizikos ir chemijos instituto rū-
mams statyti.

J. Vailokaitis skirdavo ir stipendijas gabiems stu-
dentams. Negalutiniais duomenimis, jas gavo per 200
studentų, tarp jų poetas Kazys Bradūnas, teisininkas
Pranas Viktoras Raulinaitis, kunigas istorikas An-
tanas Juška ir daugelis kitų. Vienintelė stipendijų
skyrimo sąlyga buvo būti geru lietuviu, jų grąžinti

griežtai nereikalauta.
1937 m. negrąžintų sti-
pendijų suma buvo 50
tūkstančių litų. 1927 m. J.
Vailokaitis buvo vienas
Lietuvos aeroklubo stei-
gėjų, 1936 m. Kauno šau-
lių rinktinei padovanojo
automobilį, pinigais
rėmė Lietuvos fizinio la-
vinimo sąjungą

Jonas Vailokaitis
buvo vedęs fotografę
Aleksandrą Jurašaitytę,
jie užaugino tris dukras
ir sūnų. 1940 m. jam teko
trauktis iš Lietuvos, nors
jos palikti labai nenorėjo
ir padarė tai raginamas
kitų. Iš pradžių jis gyve-
no Berlyne, po to persi-

kėlė į Harco kalnų papėdėje esantį Blankenburgą. Vo-
kietijoje jis dalyvavo lietuvių visuomeniniame gy-
venime, padėjo kurti Lietuvos aktyvistų frontą,
stengėsi padėti pabėgėliams iš Lietuvos, buvo iš-
rinktas Lietuvių sąjungos garbės teismo pirminin-
ku. Liudininkai pasakoja, kad labai sielojosi, rūpi-
nosi, kad po karo žmonėms būtų grąžinti jų indėliai
banke iš Lietuvoje likusio jo turto. Modernų penkių
aukštų Vailokaičių namą Vienybės aikštėje iš Kau-
no traukdamiesi vokiečiai susprogdino. 

Tėvynės ilgesys, rūpesčiai, mažos galimybės

Gaivinti Juozo Vailokaičio atminimo jau prieš
pora dešimtmečių ėmėsi ir Kybartų miestelyje gy-
venanti Vasario 16-osios klubo narė Irena Bacevi-
čienė. Paežeriuose aplinkos tvarkymo specialiste dir-
busi moteris susitiko su čia iš Jungtinių Amerikos
Valstijų atvykusiomis J.Vailokaičio dukromis Ra-
mute ir Birute, iš jų sužinojo apie jų tėvo darbus, la-
bai susidomėjo šios šeimos istorija, ėmė bendrauti.
Signataro dukros norėjo atgauti jų tėvams priklau-
siusius Paežerių dvaro rūmus, bet to padaryti nepa-
vyko. Dabar čia veikia Sūduvos (Suvalkijos) kultūros
centras-muziejus. 

Renginyje pristatyta knyga apie Vasario 16-osios akto sig-
natarą. 

A. Sipienė priminė Vailokaičių nuopelnus Lietuvai.

ką nors pakeisti pakirto Joną Vailokaitį – vos 59-erių
sulaukęs signataras 1944 m. gruodžio 16 d. mirė ir
buvo palaidotas  Blankenburgo kapinėse. 2007 m.
rugpjūčio 18 d. Jono Vailokaičio palaikai perlaido-
ti Paštuvos kapinėse Kauno rajone prie Nemuno ša-
lia brolio kunigo Jono. Pastarasis Lietuvą užėmus so-
vietams 1941 m. birželį buvo ištremtas į Rusijos Al-
tajaus kraštą, į tėvynę grįžo 1953 m. ir iki mirties kle-
bonavo Paštuvos Šv. Barboros bažnyčioje. 

Prisiminus kilnius brolių Vailokaičių darbus
Lietuvos labui, renginyje nuskambėjo ir signataro
testamentinis laiškas šeimai, rašytas Vokietijoje
1944 metais. Jame Jonas Vailokaitis rašė: Prieš išei-
damas iš šio pasaulio aš labai norėčiau Jus visus karš-
tai išbučiuoti, pasidžiaugti, kad sveiki ir išmintingi
išaugote ir kruopščiu darbu padėsite gyventi savo Tau-
tai ir visai Žmonijai. Jei nori žmogus bent kiek šioje

Muzikantas R. Vaškelis pasidalino savo mamos prisimini-
mais apie tarnystę pas J. Vailokaitį.

žemėje laimės rasti, tai gyvenimą reikia grįsti nuo-
latiniu darbu, o ypač artimo meile. Visi žmonės esa-
me lygūs. Vienas kitam su meile padėkime – gyveni-
mas bus turiningesnis ir lengvesnis. Kad ugdytum sa-
vyje žmonių meilę, tai kiekvieną žmogų paskirai ir
visą žmoniją reikia stengtis vertinti iš geresnės pusės.
Ką mes matome dabartiniu metu – neapykantos ir
keršto nuvertintą žmogų.

Man mirus prašau Tavęs, mano miela gyvenimo
drauge Aleksandra, ir Jūsų, mano mylimi vaikai, ne-
laukiant geresnių laikų, ant mano kapo pastatydin-
ti paminklėlį su įrašu iš kasdieninės mūsų maldos:
„Tėve mūsų, kurs esi danguje, atleisk mums mūsų kal-
tes...” Jei būčiau palaidotas ne mieloje mano Tėvynėje
Lietuvoje, bet svetimam krašte, tai ant kapo užrašą ga-
lima padėti dviem kalbom: mano gimtąja lietuvių kal-
ba ir kalba tos šalies, kuri mane, didžios nelaimės pri-
spaustą, priglaudė. Laikams aprimus norėčiau, kad
mano kūno palaikai būtų parvežti mano mielon Tė-
vynėn Lietuvon, kur ir žemelė, ir berželis svyruonėlis,
ir žilvitėlis vis mieliau kvepi nei svetur.

Vailokaičių pagerbimo renginyje skambėjo Ky-
bartų kultūros centro moterų vokalinio ansamblio
„Vaivora” atliekamos dainos, o armonika grojo Ro-
mas Vaškelis. Muzikantas taip pat papasakojo, jog jo
motina Kaune tarnavusi pas J. Vailokaitį, nuo 1937
iki 1939 metų gaminusi jam valgį. „Mama atsiliepė
apie jį tik gerai, ji man pasakojo, kad tai buvo tur-
tingas žmogus, savo turtais nesididžiavęs, o norėjęs
padėti kitiems žmogus. Jis buvęs pareigingas, nuo-
širdus ir atidus kiekvienam aplinkiniam”, – sakė R.
Vaškelis.

I. Bacevičienė labai daug žino apie Vailokaičių
šeimą, ji organizuoja įvairius renginius, stengiasi,
kad šių garsių asmenybių indėlis Lietuvai būtų de-
ramai įvertintas. Jos ir bendraminčių pastangomis
Kaune, prie buvusio „Ūkio banko”, kurį įkūrė Vai-
lokaičiai, o dabar veikia V. Kudirkos viešoji biblio-
teka,  prieš pusantrų metų atidengta atminimo len-
ta. Dar šiais metais Vailokaičių atminimas bus de-
ramai įamžintas ir jų tėviškėje Šakių rajone, Pikt-
žirnių kaime. 

Istorikas Jonas Gustaitis į renginį susirinku-

Renginio dalyviai. A.�Vaškevičiaus�nuotraukos
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Filosofijos mokslų daktaras, My-
kolo Romerio universiteto Hu-
manitarinių mokslų instituto pro-
fesorius Mindaugas Briedis, kurį

daugelis Lietuvoje, o ir čia, Jungtinė-
se Valstijose žino kaip bardą, origi-
nalios dainuojamosios poezijos auto-
rių, nuo praėjusių metų spalio sta-
žuojasi The University of  Memphis,
Tennessee valstijoje. Paramą šiai
mokslinei stažuotei suteikė Baltijos
Amerikos Laisvės Fondas (angl. Baltic
American Freedom Foundation), septynių mėnesių
trukmės projektui atliekant tarpdisciplininį tyrimą,
apimantį psichofizikos, fenomenologijos, psicholo-
gijos ir onkologijos mokslų sritis, vadovauja pripa-
žintas šios srities mokslininkas prof. Shaun Gal-
lagher.

Šiomis dienomis, kiek atsitraukęs nuo mokslo,
prof. M. Briedis ruošiasi į kelionę – vasario mėne-
sį su koncertais jis aplankys Los Angeles, Atlantos
Floridos ir Čikagos lietuvius. 

Mielas Mindaugai, papasakokite apie savo tyrimą, kurį
atliekate stažuotės Memphis universitete metu. Intriguo-
ja tai, kad čia įsimaišiusi medicina – onkologija, psicho-
logija…

Tai tikrai įdomu ir nemažiau svarbu, o dar la-
biau – sunku. Sunku todėl, kad tarpdiscipliniškumą
priėmiau rimtai ir dirbu kartu su medicinos diag-
nostikos specialistais, o ne įprastoje humanitarinėje
aplinkoje. Deja, neretai tarpdiscipliniškumas tėra šū-
kis, ,,mokslo ateities gairės” ar raktažodis mega-pro-
jektams laimėti. Tuo tarpu aš nesijaučiu saugus,
kirsdamas šias ribas ir pilnai suprantu, kad bet koks
,,tarp” gali palikti su niekuo, juk reikia derinti skir-
tingų disciplinų žodynus ir netgi metodologiškai ne-
retai priešinamų mokslų perspektyvas. Kita vertus,
filosofija jau seniai yra nulipusi nuo metafizikos pje-
destalo ir panaudojusi savo giluminius resursus
konkrečių socialinių sferų ar net kasdienių prakti-
kų analizei. Manau, diagnostikos specialistai vis dar
yra akademiškai primiršti, eidami į medicinos sfe-
rą, humanitarai dažniausiai susitelkdavo į pacien-
to perspektyvą arba vizualinės paieškos eksperi-
mentinius tyrimus. Mano požiūriu, tai dirbtinai ati-
traukia nuo tikrųjų procesų, kurių dėka medikai
konstruoja kognityvinius aktus (pvz., diagnozes) są-
lygoti kūniškų, intersubjektyvių bei technologiškai
nulemtų patirtinių aktų.

Darbas kitoje aplinkoje, su kolegomis iš įvairiausių pa-
saulio šalių – įdomios patirtys?

Neabejotinai. Kas kartą patiriu šoką supratęs,
kiek mes linkę užsidaryti savo asmeninėse arba aka-
deminėse preferencijose. Nors tai ne visada malonu,
humanitarinė etika pirmiausia reiškia atvirumą idė-
joms ir tradicijų kritiką bei inovavimą. Vienas to-
kių novatorių, mane pakvietęs Sh. Gallagher, ne-
abejotinas autoritetas šiuolaikinės filosofijos dis-
kusijose. Taigi, atvykęs į Memphis turėjau ne juo-
kais persvarstyti savo pirmines prielaidas ir kai ką
paskaityti. Kita vertus, akademinių diskusijų kul-
tūra čia išvengia asmeniškumų, ko vis dar ne-
trūksta Lietuvoje.

Turbūt dažnai to jūsų klausia, bet įdomu – ar jūs pir-
miausia savyje atradote mokslininką, ar menininką? Kaip
prisistatote jūsų nepažįstantiems žmonėms? Ar dažnai –
skirtingai? 

Man prisistatyti visada gėda. Aš visada norė-
čiau, kad to nereiktų, kad viskas prasidėtų jau vė-
liau, kai kūryba, bendravimas ir t.t. pradeda vesti
paskirus žmones.

Kaip kiekvienas kiek mąstantis žmogus, neno-
riu būti tapatinamas su veikla. Tai nereiškia, kad ne-
sistengiu, tačiau, tegul kalba tyrimai ir kūriniai, o
ne mano profilis. Aš tik viena iš tokių veiklų sank-
ryžų, kaip ir nemažai kitų žmonių. Galiu didžiuotis
tik tuo, kad pasirinkau veiklas, kurios mažiau var-
žo laisvę, nei prisirišimas prie sotaus kąsnio.

Žinoma, tiek muzika, tiek mokslas kažkuria
prasme padėjo man suprasti arba susitaikyti, vis dar
jaudina ir veda, bet visiškai ištirpti tame pavyksta
tik retomis koncertų ir įkvėpimo akimirkomis,
visa kita – mano atsakomybė. O ir žmona mane pa-
milo ne už šias ar kitas veiklas, nežinau, gal dėl akių
(nesijuokia).

Ne pirmą kartą Amerikoje – kokios jūsų mintys ir pa-
stebėjimai vėl sugrįžus į šią šalį?

JAV visada siūlo savęs tiek, kiek gali paimti, to-
dėl man netrūksta gerų įspūdžių, o blogo išmokau
nesirinkti. Juk gyvenimas – ne laukiantis pyragas,
turi pats laviruoti ir eiti. Man tai visada buvo nuo-
stabi šalis, kurioje geras užmojis neliks nepastebė-
tas, o skonis nepatenkintas. Na, apie politines ir so-
cialines problemas čia nekalbėsiu, pasaulis nėra ir
nebus teisinga vieta.

Pagrindinis įspūdis apie JAV yra nelengvai
nusakomas, yra tam tikras ,,nusistovėjimas”, kuris
juntamas visur – nuo vaikystės įspūdžių apie tam tik-
ras prekes, šeimos tradicijų (tėvo ir sūnaus me-
džioklė), valstybinių ir šeimyninių švenčių ritualų,
kasdienių situacijų sprendimo, pokalbių bare ir t.
t. Viskas kažkaip nuspėjama – tai teikia nepapras-
tą identitetinį tvirtumą ir saugumą – situacijos yra
lengvai atpažįstamos ir išsprendžiamos, ir jei tu (eu-
ropietis) nesupranti, gali būti iš rato išstumtas.

Tai juntama ir kalboje, joje atsispindi šis nusi-
stovėjimas, pavyzdžiui, jie sako ,,Silent treatment”
ir ši ištara jau numato kas įvyko, kas vyksta ir
įvyks... Aš neturiu to savo žodyne, aš sakyčiau – ji
nekalba su manim, aš nežinau, kas vyksta daug daž-
niau nei JAV gyventojai... Aišku, lietuviai greitai mo-

,,Aha” momentai  su 

Mindaugu 
Briedžiu

Filosofas
kviečia
muzikiniams
pokalbiams

kosi šito. Turėti tokias išlietas kultūrines formas ir
kalbą (kuri dažnai juk neatspindi, o kaip tik veda)
yra patogu ir siaubinga.

Man, iškankintam europietiško egzistencializ-
mo, tokio akivaizdumo jau nebeturėt. Bet JAV net ir
mano perspektyvai rastum kalbinį dėklą, pavyzdžiui,
,,I don’t like certain people”.

Visa tai sakau ne iš aukšto ar žemo, tai šitos ap-
linkos keliami jausmai, man prie jos prisilietus. Tie-
sa, Memphyje žmonės tikrai atstovauja ,,Southern
hospitality”, po jų New Yorke pirmą dieną buvo šo-
kas (šypsosi).

Beje, papasakokite apie savo gyvenimą Memphyje,
kuris garsėja muzika ir muzikantais. Ar yra malonių at-
radimų?

Na, čia viskas labia paprasta, tai ,,blues” sostinė.
Aš gyvenu atokiau nuo centro, todėl jau žinau kada
ir kur iš tiesų ,,skylėtose” vietose bus gyva muzika.
O kai ji tokia gyva, niekam nerūpi grojančių vardai,
visi tiesiog susirenka, pasiunčia kibirėlį aukoms ir
vakaras prasideda. Turint tokius barus, arenos ne-
reikalingos. Keistas ir malonus atradimas buvo pa-
žintis su tragiškai Memphyje žuvusio muzikanto Jeff
Buckley kaimynu – išgirdau daug įdomaus.

Jūsų stažuotė jau įpusėjo. Ar per tą laiką surengėte
koncertų, ar artėjantis turas bus pirmoji tokia proga? Ar
ieškote kelionėse naujų bendraminčių, su kuriais galėtu-
mėte kartu groti?

Truputį grojau bendruose vakaruose, šį tą pla-
navome su vietiniais, bet visko neapžiosi, todėl
muziką palikau šioms savaitėms ir susitelkiau į dar-
bą. Dar laukiu atsakymo iš didelio autorinės dainos
atlikėjų festivalio Nashville, Tennessee. Tiesa, gimė
kelios įdomios, sakyčiau, amerikietiškos dainos, vie-
nai pritaikiau Charles Bukowski eiles.

Be to, nusipirkau bandžą ir mano paties nuste-
bimui, visai greitai mokausi – nuostabi patirtis po
gitaros – taktilika, akustika, motorika teikia jūrą
naujų pojūčių, tikras malonumas. 

Ko tikėtis atėjus į Mindaugo Briedžio koncertą At-
lantoje, Floridoje ar Čikagoje? 

Per daugelį metų prisirpusių tikrų dainų, įdo-
mios gitarinės akustikos bei mano kolegos iš džia-
zo pasaulio saksofonisto Rafal improvizacijų. Taip
pat šmaikščių, bet rimtų prakalbų, šypsenų ir
,,aha” momentų.

Nekantrauju sutikti visus tuos nuostabius žmo-
nes.

Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Ramunė Lapas

Mindaugo Briedžio dainuojamosios poezijos
ir pokalbių vakarai vasario 3–4 d. vyks Los An-
geles, 15 d. – Memphis (amerikiečiams), 

17 d. – Atlantoje, 18 d. – West Palm Beach, 24
d. Čikagoje (,,Sielos” galerijoje).

Mindaugas Briedis  Asmeninio�albumo�nuotraukos

Mindaugas Briedis (d.) su tyrimo Memphis universitete part-
neriu profesoriumi Harris L. Cohen.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Prezidentė Davose – Europa sugrįžta
Klosteris-Davosas, Šveica-

rija (LRT.lt) – Lietuvos Respubli-
kos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė buvo viena pagrindinių kal-
bėtojų Pasaulio ekonomikos fo-
rumo diskusijoje tema „Vidurio ir
Rytų Europa: nauja darbotvarkė
kontinentui”. Diskusijoje taip pat
dalyvavo Lenkijos prezidentas
Andrzej Duda ir Ukrainos prezi-
dentas Petro Porošenka.

Prezidentės teigimu, Europa
sugrįžta – su nauja lyderyste ir
nauju įsipareigojimu ateičiai.
Pasaulinių iššūkių akivaizdoje ma-
žesnėms valstybės naudinga būti kuo
stipresnėje Bendrijoje, todėl Lietuva ir
kitos regiono šalys remia glaudesnę in-
tegraciją – ekonomikos, kibernetinio
saugumo, gynybos srityse.

Būtina kuo greičiau užbaigti Eu-
ropos Sąjungos Energetinę sąjungos,
vieningos skaitmeninės rinkos kūri-
mą. „Brexit”, ES pasienyje vykdomos
karinės pratybos, situacija Ukrainoje
taip pat skatina veikti ir integruotis.

Prezidentė taip pat pabrėžė, kad
gynybos stiprinimas yra vienas pa-
grindinių prioritetų mūsų regione – ry-
tiniame NATO flange. „Zapad” praty-
bos aiškiai pademonstravo, kad susi-
duriame ne tik su karinėmis, bet ir hib-
ridinėmis grėsmėmis. Todėl kiberne-
tinio saugumo užtikrinimas tampa
vis svarbesnis. Lietuva itin aktyvi ES
ir NATO,  plėtojant naujus sprendimus
kibernetiniam saugumui užtikrinti ir
rengiantis artėjančiam Aljanso vir-

šūnių susitikimui.
Apžvelgdama hibridinės grėsmes,

Prezidentė akcentavo, kad Europos
Sąjungos pasienyje Rusijos statoma ne-
saugi Astravo atominė jėgainė taip
pat gali būti pasitelkta kaip nekon-
vencinis ginklas. Todėl ir Europos
Energetinės sąjunga tampa būtina
saugumui užtikrinti.

ES Energetinė sąjunga itin svarbi
ir stiprinant Bendrijos energetinę ne-
priklausomybę. Šalies vadovė pabrėžė,
kad „Nord Stream 2” dujotiekis netu-
ri ekonominio pagrindo. Tai – geopo-
litinis projektas, kuriuo siekiama vėl
padaryti Europą visiškai priklausomą
nuo rusiškų dujų. Iš savo regiono pa-
tirties žinome, kad dujas Rusija nau-
doja kaip ekonominio ir politinio spau-
dimo įrankį. „Nord Stream 2” projek-
tas kelią pavojų, kad užuot siekusi
kuo labiau diversifikuoti energijos
šaltinius ir tiekėjus, ES vėl grįš į ener-
getinės priklausomybės kelią.

Atsisakė „Kaspersky” įrangos 
Vilnius (Mano vyriausybė) – Mi-

nistrų kabinetui gruodžio pabaigoje pa-
skelbus, kad ši įranga kelia potencialią
grėsmę Lietuvos saugumui, ji iš svar-
biausių sistemų pašalinta per mėnesį,
nors tam ir buvo numatyta 90 dienų.

„Šiuo metu visi ypatingos svarbos
informacinės infrastruktūros valdy-
tojai nebenaudoja arba yra pašalinę šią
programinę įrangą”, – rašoma Nacio-
nalinio kibernetinio saugumo centro
vadovo Ryčio Rainio komentare.

Minimos infrastruktūros sąrašas
yra įslaptintas, jis gali apimti valsty-
binius ir privačius energetikos, fi-
nansų sistemos, transporto, komuni-
kacijų ir kitų sektorių IT sistemų val-
dytojus.

Nacionalinis kibernetinio saugu-
mo centras buvo anksčiau nustatęs,
kad „Kaspersky Lab” programine įran-
ga naudojasi valstybinės institucijos ir
įstaigos.

Vilnius (ELTA) – Vilniuje paro-
dyta baleto „Vytautas” premjera. Lie-
tuvos nepriklausomybės šimtmečiui
skirtą baletą buvo galima išvysti vie-
nintelį kartą Lietuvoje.

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
scenoje atgimė kartu su iškiliausiomis
to meto Lietuvos asmenybėmis. Žiū-
rovai stebėjo Vytauto Didžiojo ir Onos
meilės istoriją, Vytauto tėvą kuni-
gaikštį Kęstutį ir jo žmoną Birutę, Jo-
gailą ir jo žmoną Jadvygą. Istoriniai
vingiai susipynė su meile, neapykan-
ta, pavydu ir kerštu.

Baletą pastatė Baltarusijos aka-
deminio didžiojo nacionalinio operos
ir baleto teatro kūrėjai. Derybos dėl
„Vytauto” premjeros Lietuvoje prasi-

dėjo 2015 metais.
Muziką baletui kūrė Viačeslavas

Kuznecovas, libretą – Aleksejus Du-
darevas ir Vladimiras Rylatko, cho-
reografiją – dailininkas Ernst Hei-
debrecht.

Praėjusiais metais pasklidus ži-
niai apie planuojamą Vilniuje parodyti
baletą „Vytautas”, kultūros ministrė
Liana Ruokytė-Jonsson perspėjo, kad
baleto siejimas su Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio programa yra
minkštosios galios demonstravimas
bei provokacija.

Kai kurie istorikai baletą apibū-
dino kaip dar vieną bandymą savintis
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovus.

Baltarusiai Vilniuje parodė baletą „Vytautas“ 

„Nord Stream 2“ kenks Europai 
Varšuva (BNS) – Len-

kija ir Jungtinės Valstijos
yra nusistačiusios prieš Ru-
sijos eksporto dujotiekio
„Nord Stream 2” projektą,
kenkiantį visos Europos
energetiniam saugumui ir
stabilumui bei suteikiantį
Maskvai dar vieną įrankį
naudoti energetiką kaip po-
litinio spaudimo priemonę,
šeštadienį pareiškė Varšu-
voje viešintis JAV valstybės
sekretorius Rex Tillerson. 

Į Lenkiją atvykusiam
Amerikos diplomatijos vadovui buvo
išdėstyti Varšuvos argumentai, kad
„Nord Stream 2” yra Rusijos geopoli-
tinio spaudimo įrankis šiame pasaulio
regione.

„Nord Stream 2 AG”, kurios vie-
nintelis akcininkas yra Rusijos dujų gi-
gantas „Gazprom”, tikisi dvi papildo-
mas dujotiekio gijas, kurios jo metinį
pralaidumą padidintų dukart iki 120
mlrd. kubinių metrų, pradėti tiesti šių
metų balandį ir projektą užbaigti iki
2019 metų pabaigos. „Gazprom”  part-
neriai šiame projekte – Vokietijos „Win-
tershall” bei „Uniper”, Austrijos OMV,
Prancūzijos „Engie”, Didžiosios Bri-
tanijos ir Nyderlandų „Dutch Shell”.

Europos Komisija ėmėsi teisinių

priemonių sustabdyti grėsmę Euro-
pos Sąjungos energijos išteklių diver-
sifikavimo strategijai keliančio pro-
jekto įgyvendinimą. Lapkritį pateiktas
ES gamtinių dujų rinką reguliuojančių
teisės aktų pataisų paketas, kad Tre-
čiąjį energetikos paketą būtų galima
taikyti ir naujiems dujotiekių iš tre-
čiųjų šalių į ES projektams, taip pat ir
„Nord Stream 2”. Pataisas lydinčiuose
dokumentuose teigiama, jog „Nord
Stream 2” ES nėra būtinas.

Tačiau  2017 m. gruodį šis projek-
tas sulaukė pirmojo oficialaus prita-
rimo Vokietijoje – buvo išduotas leidi-
mas šio projekto įgyvendinimo koor-
dinatorei „Nord Stream 2 AG” tiesti
vamzdyną iki pakrantės.

Čekijos prezidentas – prorusiškas M. Zeman 
Praha (BNS) – Dabartinis Čekijos

prezidentas prorusiškų pažiūrų Mi-
loš Zeman sausio 27 dieną nedidele bal-
sų persvara išrinktas antrai kadenci-
jai.

Remiantis oficialiais duomenimis
už M. Zeman balsavo 51,55 proc. rin-
kėjų. Jo varžovas, buvęs Mokslų aka-
demijos vadovas, proeuropinių pažiū-
rų Jiri Drahoš gavo 48,44 proc. rinkė-
jų balsų.

73 metų M. Zeman, buvęs kairio-
sios pakraipos vyriausybės vadovas,

buvo išrinktas 2013 metais per pir-
muosius tiesioginius Čekijos prezi-
dento rinkimus. Nuo tada jo vadovavi-
mas priešino šalies visuomenę savo pro-
rusiškomis pažiūromis ir raginimais
siekti glaudesnių ryšių su Kinija. 68
metų J. Drahoš, politikos naujokas,
laikomas labiau orientuotu į Vakarus.

Sausio 12–13 dienomis vykusia-
me pirmajame rinkimų ture varžėsi iš
viso devyni kandidatai. Griežtai ant-
imusulmoniškų pažiūrų M. Zeman
pirmajame ture užėmė pirmą vietą.

C. Puigdemont kreipėsi į teismą
Madridas (ELTA, BNS) – Buvęs

Katalonijos regiono prezidentas Carles
Puigdemont siekia Aukščiausiojo teis -
mo leidimo dalyvauti sausio 30 dieną
Katalonijos parlamente rengiamame
posėdyje, kurio metu separatistai tikisi
perrinkti C. Puigdemont, vienintelį
kandidatą, regiono prezidentu.

Ispanijos Konstitucinis Teismas
pranešė, kad perrinkimo siekiantis į
Belgiją pabėgęs nušalintas Katalonijos
prezidentas C.Puigdemont privalo su-
grįžti į Ispaniją, jei nori valdyti ir for-
muoti naują vyriausybę.

Nušalintas Katalonijos preziden-
tas teigė, kad gali būti išrinktas ir

prisaikdintas nuotoliniu būdu per
vaizdo konferenciją iš Briuselio.  

Spalio pabaigoje Katalonijai ne-
teisėtai paskelbus nepriklausomybę
nuo Ispanijos, C. Puigdemont kartu su
keliais kitais politikais pabėgo į Bel-
giją. Madridas nušalino Katalonijos vy-
riausybę ir paleido parlamentą, įvedė
regione tiesioginį valdymą. 

Sugrįžus į Ispaniją, C. Puigde-
mont gresia areštas dėl kaltinimų
piktnaudžiavimu viešosiomis lėšo-
mis, maištu ir sukilimu dėl neteisėto
referendumo organizavimo ir Kata-
lonijos nepriklausomybės paskelbi-
mo.

D. Britanija radaru ginsis nuo Rusijos
Edinburgas (BNS) – Didžiosios

Britanijos gynybos sekretorius Gavin
Williamson pareiškė, kad naujas ra-
daras, įrengtas prie Škotijos Shetlando
salų, padės atremti Maskvos keliamą
„didelę ir realią” grėsmę.

Shetlande, kur Šaltojo karo laikais
veikė ankstyvojo perspėjimo radaras,
statomas naujas Karališkųjų oro pajė-
gų įrenginys, skirtas stebėti neatpa-
žintus karinius ar civilinius orlaivius.

„Visuomet ginsime savo dangų
nuo Rusijos agresijos,” – pareiškė G.
Williamson. 

„Rusijos veiksmai neapsiriboja
rytinėmis Europos sienomis – grėsmė

britų pragyvenimo šaltiniams yra di-
delė ir reali,” – pridūrė jis.

11,4 mln. eurų kainuosiantis ra-
daras, šiauriausiai esančioje žmonių
gyvenamoje Didžiosios Britanijos sa-
loje, pradės veikti netrukus.

G. Williamson apkaltino Maskvą
šnipinėjant kritiškai svarbią Jungtinės
Karalystės infrastruktūrą ir galbūt
planuojant sukelti „visišką chaosą”
šalyje.

Jungtinės Karalystės generalinio
štabo viršininkas Nick Carter perspė-
jo, kad šaliai sunkiai sekasi prilygti Ru-
sijos kariniams pajėgumams ir dera-
mai atsakyti į grėsmes.

Rusijos dujotiekis „Nord Stream 2” – pavojingas Euro-
pos energetiniam saugumui.               Vikipedija�nuotr.��Prezidentė dalyvavo Pasaulio ekonomikos foru-

mo diskusijoje. R.�Dačkaus�nuotr.

Po vyriausybės sprendimo penk-
tadalis šių institucijų jau pašalino mi-
nėtos bendrovės programinę įrangą ir
pakeitė ją kita, o dauguma „Kaspers-
ky” tebenaudojančių organizacijų yra
savivaldybių įstaigos.

„Kaspersky Lab” – tai Rusijoje
įsikūrusi IT kompanija, ji yra viena di-
džiausių pasaulio kibernetinio sau-
gumo ir antivirusinių programų pro-
duktų gamintojų.

Nerimas dėl šios įmonės produk-
cijos išaugo Jungtinėms Valstijoms
pernai paskelbus, kad bendrovė gali
bendradarbiauti su Rusijos žvalgyba.
JAV vyriausybė pernai rugsėjį už-
draudė civilinėms institucijoms nau-
doti „Kaspersky” įrangą, o pati ben-
drovė šį sprendimą apskundė teismui.

Po Lietuvos sprendimo įmonė pa-
reiškė atsidūrusi geopolitinės kovos
centre ir nesanti susijusi su jokios ša-
lies vyriausybe.
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Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas – Urugvajus’2018
Š. m. sausio 9–14 dienomis Urugvajaus
sostinėje Montevidėjuje vyko svar-
biausias Pietų Amerikos lietuvių jau-
nimo susitikimas – XXI Pietų Amerikos
lietuvių jaunimo suvažiavimas. Suva-
žiavime dalyvavo apie 30 atstovų iš Ar-
gentinos, Urugvajaus ir Kanados.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo
suvažiavimas yra Pasaulio lietu-
vių jaunimo sąjungos (PLJS) ir

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) bendras projektas, kurį šiais me-
tais organizavo Urugvajaus lietuvių
jaunimo sąjunga (ULJS) kartu su PLJS
ir PLB valdyba.

Suvažiavime dalyvavo suvažiavi-
mo įkūrėjas ir globėjas, PLB sielovados
reikalų komisijos pirmininkas, Lie-
tuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) de-
legatas užsienio lietuvių katalikų sie-
lovadai, prelatas Edmundas J. Putri-
mas ir LR garbės konsulė Urugvajuje
Cecilia Hernández Svobas.

Pirmąją dieną suvažiavimo, kuris
vyko Lietuvių kultūros draugijos pa-
talpose Montevidėjaus mieste, Cerro
rajone, dalyvius pasveikino ULJS pir-
mininkas Rodrigo Martinez Simans-
kis, dėkodamas svečiams už apsilan-
kymą, pabrėždamas šio jaunimo su-
važiavimo svarbą lietuviams, gyve-
nantiems šiame krašte. Vakare buvo
surengtas susipažinimo vakaras, kad
suvažiavimo dalyviai iš skirtingų pa-
saulio kraštų galėtų pabendrauti ir su-
žinoti daugiau vieni apie kitus.

Jau trečiadienį, sausio 10 dienos
ryte dalyviai mokėsi įvairių tradicinių
lietuviškų žaidimų ir dainų. Jaunimui
buvo paruošti įvairūs žaidimai bei
bendros užduotys, kurių pagalba da-
lyviai artimiau susipažino su Lietuvos
istorija, geografija ir papročiais. Taip
pat apžvelgtos dabartinės Lietuvos
aktualijas.

Po pietų delegacija aplankė Mon-
tevidėjų. Montevidėjus yra Urugvajaus
pietuose, prie Sidabro upės (Rio de La
Plata). Tai Urugvajaus sostinė ir di-
džiausias miestas – didelis jūrų uostas.
Jam būdingi platūs prospektai. Tai di-
džiausias šalies ekonominis, admi-
nistracinis ir kultūros centras. Plačiai
išvystyta mėsos apdirbimo ir vilnos
pramonė, žvejyba, turizmas, greta
miesto gana daug kurortų. Po turo lie-
tuvių draugijoje surengtos diskusi-
jos.

Diskusijų metu Argentinos, Urug-
vajaus, ir Brazilijos lietuvių jaunimo
sąjungos atstovai formaliame posė-
dyje pristatė savo veiklą kitiems da-
lyviams, informavo apie savo toli-
mesnius planus 2018 metams.

Argentinos lietuvių jaunimas savo
metinę stovyklą 2018 metais ruošia va-
sario 24 ir 25 dienomis Berisso mieste.
Joje dalyvaus apie 120 jaunuolių. Nau-
ja valdyba bus išrinkta birželį Buenos
Aires, o tam, kad kuo daugiau narių
dalyvautų rinkimuose, tą pačią dieną
yra numatyta Sporto šventė įvairaus
amžiaus jaunimui. Spalio mėnesį vyks
jaunimo pamėgtas Kaukių balius Su-
sivienijime lietuvių Argentinoje. Pa-
grindinis ALJS tikslas šiais metais –
sudominti ir įtraukti į savo veiklą
jaunesnius dalyvius, kurių vien tik Be-
risso mieste šiuo metu per 30 (viduti-
nis amžius 16–17 metų) Argentiniečiai
intensyviai ruošiasi dalyvauti šią va-
sarą Lietuvoje vyksiančioje Dainų ir
šokių šventėje.

ULJS rūpesčiai yra labiau susiję
su išlikimo klausimais, mažas ben-
druomenės narių skaičius yra pa-

grindinis iššūkis. Visos pastangos nu-
kreiptos tam, kad jauniausios lietuvių
kartos dalyvautų ULJS veikloje. Bir-
želio pabaigoje, šaltuoju metų laiku,
kartu su Urugvajaus Lietuvių Ben-
druomene bus organizuojama tradi-
cinė Joninių šventė.

Brazilijos lietuvių jaunimo są-
junga prisiėmė atsakomybę suorga-
nizuoti XXII Pietų Amerikos lietuvių
jaunimo suvažiavimą, kuris įvyks
2019 m. sausio 23 –27 d. Sao Paulo
mieste.

Ketvirtadienį, sausio 11 dienos
ryte dar vyko įvairūs tradiciniai lie-
tuviški žaidimai ir ekskursija po Cer-
ro pilį, kuri yra Generalinio Artigo
tvirtovė (Fortaleza General Artigas).
Po pietų visos lietuvių liaudies šokių
grupės susirinko ir repetavo kartu.

Penktadienį, sausio 12-ąją, dele-
gacija išvyko stovyklauti į Mino mies-
to sodybą, Lavallejos provinciją. Čia
vyko ir oficiali suvažiavimo dalis, ku-
rios metu buvo perskaitytas PLB val-
dybos pirmininkės Dalios Henke svei-
kinimas suvažiavimo dalyviams. Va-
kare buvo uždegtas laužas.

Šeštadienį, sausio 13-ąją, jauni-
mą žadino lietuviški žaidimai, o po pie-
tų visi rinkosi į lietuviškų dainų pa-
mokėlę – mokėsi tradicinių dainų.
Tos pačios dienos vakare kartu su
prelatu Edmundu Putrimu prasidėjo
,,Studijų dienos”, kuriose jaunimas
buvo kviečiamas diskutuoti apie Lie-
tuvių Bendruomenių  vaidmenį bei
įvaizdį įvairiose Pietų Amerikos ir
viso pasaulio šalyse. Kiekvienas at-
stovas galėjo pasisakyti apie tai, ką
reiškia būti lietuviu ir tuo pačiu pa-
reikšti savo nuomonę apie tai, kaip
mes, lietuviai, išsisklaidę po pasaulį
žiūrime vienas į kitą. Pagrindinė tema
– identitetas, tapatybė. Prelatas E.
Putrimas taip pat pravedė smagų mo-
tyvacinį pokalbį tema „Lietuvos šimt-
metis yra ir mūsų šventė”.

Diskusijų metu  4  buvusieji Vil-
niaus universiteto Lituanistikos kur-
sų studentai pasidalino savo įspū-
džiais apie studijas Lietuvoje. Vienas
iš jų, Nicolas Oviedo Sosa Stunguris
(Argentina), pasakojo apie savo as-
meninę patirtį ir galimybes studijuo-
ti lietuvių kalbą Vilniaus universitete,
kuriame sėkmingai pabaigė lietuvių
kalbos semestro studijas. Studijų prog-
rama apėmė ne vien tik lietuvių kalbos
mokymąsi: Nicolas susipažino su Lie-
tuvos istorija, geografija, daile, kul-
tūra, politika, šalies aktualijomis, da-
lyvavo edukologinėse ekskursijose ir
kt. 

Po diskusijų vyko šv. Mišios, ku-
riose dalyvavo visi jaunimo sąjungos
atstovai ir vietos lietuviai. Kadangi ši
suvažiavimo diena sutapo su Lietuvos

atmintina diena, Sausio 13-ąja – Lais-
vės gynėjų diena, šv. Mišių metu sto-
vyklavietės koplyčioje prisiminėme
Sausio 13-osios aukas, visus žuvusius
ir sužeistus 1991 m. sausio 13-osios
naktį, sovietiniams kariniams dali-
niams šturmuojant Vilniaus televizijos
bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto
pastatą.

Vakare vyko Talentų vakaras.
Kiekvienas LJS kraštas smagiai pasi-
rodė, visi dainavo ir šoko.

Sekmadienį, sausio 14-ąją, dele-
gacija persikėlė į sostinę Montevidėjų.

Uždarymo pietūs vyko Urugvajaus lie-
tuvių draugijoje. Žodį tarė Urugva-
jaus Lietuvių kultūros draugijos val-
dybos pirmininkė Veronica Kava-
liauskas. Prelatas Edmundas Putri-
mas padėkojo visiems suvažiavimo
organizatoriams ir dalyviams bei pa-
laimino maistą. Suvažiavimą vaini-
kavo visų susirinkusiųjų kartu su-
dainuota ,,Ilgiausių metų” bei linkėji-
mai, kad suvažiavimas taptų tradicija
ir tęstųsi ilgus metus.

PLJS info ir nuotr.

Jaunųjų Pietų Amerikos lietuvių kartu praleista savaitė – turininga ir naudinga. 

Suvažiavimą rengė Urugvajaus jaunimas.
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PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Mažosios Lietuvos fondas ir draugija ma-
loniai kviečia visus į tradicinį Užgavėnių šiu-
pinį, kuris vyks vasario 10 d., šeštadienį, 6
val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
,,Gintaro” salėje (6500 S. Pulaski Rd.). Vie-
tas užsisakyti galite tel. 630-969-1316
(Ramūnas Buntinas).  

� Pirmasis šių metų ,,Vaiko vartai į moks-
lą” renginys – vasario 11 d. įvyksiantis me-
tinis ataskaitinis pranešimas lietuvių visuo-
menei Pasaulio lietuvių centre Lemonte.
Pradžia – 12:30 val. p. p. Popietės metu bus
pateikta finansinė ataskaita ir padėkota už fon-
dų paramą, bus prisiminti 2017 m. projek-
tai ir pasiekimai, rodomos skaidrės iš semi-
naro Kaune, savanorių vykimo į Lietuvą. Da-
lyvaus ir kai kurie 2017 m. vasaros savanoriai.
Bus proga prisiminti praėjusių 20 metų
veiklos svarbesnius momentus. Organizaci-
ja ,,Vaiko vartai į mokslą”, kurios tikslas – rem-
ti rizikos šeimų jaunuolius ir vaikus Lietuvo-
je, formavosi ir steigėsi 1997–1998 m. Visi
kviečiami dalyvauti. Bus kava ir užkandžiai.

�  Vasario 11 d., sekmadienį, lietuvių
evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje bus
švenčiamas Lietuvos valstybingumo atkūri-
mo jubiliejus. Pamaldų pradžia – 11:30 val.
r. Garbės svečias ir prelegentas – LR gene-
ralinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius.
Pietums – cepelinai. Muzika, dainos ir pa-
bendravimas. Adresas: 5129 Wolf Rd.,
Western Springs, IL 60558.

�  Vasario 11 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių ,,Sielos” galerijoje Pasaulio lietuvių
centre Lemonte įvyks knygos ,,Pieno ežeras.
Tukanų mitas” pristatymas. Tiesioginėje
transliacijoje per ,,Skype” renginyje dalyvaus
knygos vertėjas ir sudarytojas t. Antanas Sau-
laitis SJ. 

� Vasario 11 d., sekmadienį, po šv. Mišių
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo pa-
rapijos salėje vyks JAV Lietuvių Bendruomenės

Bilieto kaina – 40 dol.
Vietas�užsisakyti�iki�vasario�3�d.�

tel.�708-205-8742

Šv. Valentino dienai skirtas
,,Alatėjos” organizuojamas vakaras

SU MEILE…

2018 m. vasario 10 dieną,
šeštadienį, 5:30 val. p. p. 
Jaunimo centro kavinėje

(5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636)

Meilės dainos, braziliški ritmai,
smagi muzika, skanus maistas 

ir gera nuotaika

Surinktos lėšos skiriamos labdarai

Brighton Parko apylinkės metinis susirinkimas.
Kviečiame dalyvauti. 

� Vasario 25 d., sekmadienį, 10 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo baž-
nyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL
60632) švęsime auksinį atkurtos Lietuvos
valstybės jubiliejų. Eucharistijos šventimą at-
našaus kun. Gediminas Keršys. Po šv. Mišių
parapijos salėje JAV Lietuvių Bendruomenės
Brighton Parko apylinkės valdyba rengia mi-
nėjimą. Prelegentas dr. Robertas Vitas kalbės
tema ,,Išeivijos mokslinis gyvenimas”. Meninę
programą atliks šokių grupė ,,Suktinis”. Bus
Lietuvos gimtadienio tortas ir kavutė. Prog-
rama ir vaišės – nemokamos. Maloniai kvie-
čiame visus dalyvauti. 

�  Balandžio 28 d., šeštadienį, Pasaulio lie-
tuvių centre (14911 127 St., Lemont, IL
60439) vyks 55-asis metinis Lietuvių Fon-
do narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu vyks
rinkimai į LF tarybą ir į Kontrolės komitetą.
Trejų metų kadencijai renkami 5 (penki) LF
tarybos nariai, vienerių metų laikotarpiui –  3
(trys) Kontrolės komiteto nariai. Kandidatus
į LF tarybą ir Kontrolės komitetą galite siū-
lyti iki  vasario 15 d. Daugiau informacijos
– www.lietuviufondas.org

Geriausia  dovana – DRAUGAS
Tai pažinčių ir susitikimų vieta

Padovanokite lietuvišką pasaulį!
www.draugas.org

www.facebook.com/draugolaikrastis


