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Indrė Bielskutė su mažaisiais šokėjais prieš koncertą.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Ar girdėjote, kad ,,Tautišką giesmę” galima ne
tik giedoti, bet ir bėgti? 

Apie tai, kokius jausmus patiri bėgdamas ,,Tautiš-
ką giesmę”, ,,Draugui” papasakojo Čikagoje gy-
venantis Algimantas Remeika. Jis atostogų metu

viešėdamas Japonijoje, Tsukuba miesto gatvėmis nu-

bėgo tris ,,Tautiškos giesmės” žodžius: ,,Lietuva”, ,,te-
gul” ir ,,tiesa”.

Lietuvoje gyvenantys bėgimo entuziastai sausio mė-
nesį paskelbė originalią iniciatyvą ,,Bėgame ‘Tautišką
giesmę’ pasaulyje”: 

,,Minėdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
šimtmetį, kviečiame prisijungti prie ‘Tautiškos gies-
mės’ žodžių išraižymo įvairiuose pasaulio kampe-
liuose. Tikslas – bet kuriame mieste, kaime, vandeny-
ne ‘parašyti’ po vieną žodį per dieną ir Vasario 16-ąją
atšvęsti kitaip! Judėk: eik, bėk, mink dviratį, stumk ve-
žimą, plauk laivu, plaustu, šuoliuok kojūkais, jok su ark-
liu, važiuok automobiliu, atstumas nesvarbus. Vasario
16-ąją sudėsime visus (nubėgtus) žodžius taip, kaip pa-
rašė Vincas Kudirka. Padarom tai, ko niekas greičiau -
siai nepakartos”.                                                      – 3  psl. 

Bėgdamas žodžius Japonijoje,
garsino Lietuvą

Lietuviai visame
pasaulyje dalyvauja
neįprastoje akcijoje –
bėga ,,Tautiškos
giesmės” žodžius.

Mes atei namE!
LAIMA SMILGYTĖ

Ji puikiai žino, koks yra šokių
repeticijų nuovargis bei pasi-
rodymų jaudulys ir džiaugs-

mas. Čikagoje gi musi ir augusi 24-
erių metų Indrė Biels kutė di-
džiąją dalį savo gyvenimo skyrė
šokiui: 6 metus mergina lankė ba-
letą Western Springs miestelio
„Jo’s Footwork” šokių studijoje,
jau 16-tus metus šoka didžiau-
siame Šiau rės Amerikos lietuvių
tautinių šokių ansamblyje „Gran-
dis”, o pastaruosius 3 metus dar
ir moko šokti pačius mažiausius
– 3–4 metukų „Grandies” šokėjus. 

– 7 psl.

Šokio žingsniu per
gyvenimą

Algimantas Remeika Lietuvos trispalvę iškėlė Japonijoje, prie
šios šalies simboliu laikomo kalno Fujisan, pasaulyje žinomo
kaip Fudzijama.



Mielieji,  

Nuoširdžiai sveikinu visus Amerikos lietuvius, mūsų gausios diaspo-
ros atstovus ir Lietuvos bičiulius su Lietuvos Valstybės atkūrimo die-
na. 

Prieš šimtą metų Lietuvos Tarybos signatarų Vilniuje pasirašytas do-
kumentas yra modernios Lietuvos  pagrindas, vienijantis visas tau-
tas, gyvenančias Lietuvoje ir išeiviją visame pasaulyje. Vasario 16-
osios aktas buvo ir yra mūsų modernios valstybės didvyrių, kovojusių
už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą sunkiausiomis praėjusio amžiaus
akimirkomis, įkvėpimo šaltinis.

Vasario 16-oji – išskirtinė data mūsų tautai, valstybei ir asmeniškai
kiekvienam Lietuvoje ar už jos ribų gyvenančiam, nes tai yra mūsų
bendra šventė, mūsų atkurtos Valstybės gimtadienis. Esame ypatingai
dėkingi Amerikoje gyvenantiems mūsų tautiečiams, kurių pastangų
dėka buvo stiprinama Lietuvos Nepriklausomybė ir užtikrinta tvirta
bei nuolatinė JAV parama mūsų siekiams.

Kiekvienas iš mūsų yra maža, bet gyvybiškai svarbi dalelė Lietuvos,
nes tik nuo mūsų pačių užsibrėžtų tikslų, indėlio ir kasdieninių dar-
bų priklausys kokią ateities Lietuvą ir jos istoriją mes sukursime. 

Šiandien džiaugsmingai švenčiamas Lietuvos šimtmetis yra mūsų
visų sėkmės istorija.  Šio gražaus ir ypatingo jubiliejaus proga linkiu
toliau nenuilstamai puoselėti lietuviškas tradicijas, skleisti žinią apie
Lietuvą visame pasaulyje, didžiuotis didinga Lietuvos istorija ir išlai-
kyti tvirtą ryšį su tėvyne.

Linksmos ir prasmingos Jums Vasario 16-osios šventės!

Ambasadorius Rolandas Kriščiūnas
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pasikliauja ir visko iš Vieš paties vilias.
Jisai, kaip tas medis, prie upės sodin-
tas ir leidžiąs šaknis į drėkinamą
žemę: jam nieko nereikia bijotis kait-
rai užėjus – žaliuoja jo lapai; sausrin-
gų metų jisai nepabūgsta ir vedęs vai-
sius nenustoja”.

Išgydyti, palaiminti – laimingi bū-
 kit visi, kurie Viešpačiu viliatės, ku rie
primate jo ištiestą ranką, norin čią so-
čiai pamaitinti ir palydėti keliu, kuris
į gyvenimą veda. Palai minta būk mūsų
Tėvynę Lietuva, palaiminta būk mūsų
Respublika, palaimintas būk, kiek-
vienas Dievo my limas žmogau, šioje ša-
lyje gyve nantis.

G A N Y T O J O  Ž O D I S

Laimingi visi, kas viešpačiu viliasi

KUN. TOMAS KARANAUSKAS

Visų pirma noriu sveikinti Jus
visus brangūs skaitytojai, bro-
liai sesės lietuviai švenčian-

čius Lietuvos šimtmečio jubiliejų.
Šventę, kuri atsineša kartu džiaugsmą
ir skausmą, viltis ir troškimus, sėkmes
ir nesėkmes, atradimus ir praradi-
mus. Šventę, kuri tikrai yra gyvenimo
šventė. Gyvenimo, kuris yra palai-
mintas arba prakeiktas. Gyvenimo,
kuris yra mūsų kuriamas. Gyvenimo,
kuris yra ne tik tautos, Respublikos,
valstybės, bet pirmiausia žmogaus,
kiekvieno žmogaus kelias. Sveikin da-
mas Jus šios brangios istorinės šven tės
proga, noriu palinkėti – Vil ties!!! Ti-
kėdamas, kad to labiausiai reikia
mums visiems. Linkėdamas, kad mūsų
valstybė, mūsų Respub lika, mūsų tau-
ta būtų palaiminta.

Tad sugrįždami į šio sekmadie-
 nio evangelijos ištrauką mes mato me,
kad neviltis gimdo akiplėšišką įžūlu-
mą. Raupsuotasis išdrįso prisi ar tinti
prie žmonių. Bendruomenė jį atstūmė,
jam galima tik būt už gyvenvietės ribų.
To reikalavo Senojo Tes tamento nuo-
statai, tokia buvo Jėzaus laikų realybė.
Atrodo šis sergantis žmogus prarado
namus, šeimą, liga negrįžtamai su-
darkė jo kūną. Ir štai staiga parpuola
ant kelių neprarasdamas gyvenimo
vilties maldauja – gyvenimo. Gyvenimo
maldaujantis raupsuotasis. Neviltyj
vilties nepra ra dęs žmogus. Šalia jo
Kristus. Nesi bodi Viešpats žmogaus
nešvarumo. Nepaniekina ir neatstu-
mia. Visuo met pasiruošęs ištiesti ran-
ką, paliesti ir pažadint žmoguje gyve-
nimo troš kimą ir meilę gyvenimui.

Bažnyčios katekizmas sako: yra du
keliai – palaiminimo kelias ir pra kei-
kimo kelias. Tai žmogaus kelias. Ne nu-
lemtas, bet nueitas kelias. Nėra aklo li-
kimo, nėra žvaigždių lemties. Yra Die-
vo palaiminimas kiekvieno žmogaus
pradžių pradžioje. Prie gyvenimo star-
to linijos. O paskui – kelionė mano pa-
sirinktu keliu. Šioje evangelijos iš-
traukoje mums kaip tik tinka prisi-
minti palaiminimus : štai palaimina-
mas išminčius, prakeikiamas kvailys.

Ne, todėl, kad tokiu gimė, ne todėl, kad
tokiu jį laiko aplinka, ne todėl, kad
„nėra pasaulyje teisybės”. Išmintis
yra išmintis, o kvailybė – kvailybe.

„Palaiminti jūs, vargdieniai, bet
vargas jums,turtuoliai”. Ne todėl, kad
Dievui labiau patinka vargas ir vargs-
tantieji. Ne todėl, kad vargas savaime
palaimina žmogų, o turtas – prakeikia.
Turtas išrinktojoje tautoje visados
buvo Dievo palaiminimo ženklu, o var-
gas – prakeikimo. Palai min tas arba
prakeiktas gali būti lygiai turtuolis ir
vargšas. „Palaiminti jūs, vargdieniai,
nes jūsų yra Dievo karalystė”. „Vargas
jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte
savo paguodą”. Štai pagrindiniai tur-
tuolio ir vargdienio bruožai. Nereikė-
tų juose matyti moralizavimo. Tai – eg-
zistenciniai žmogaus bruožai. Tur-
tuolis turi viską, jam nieko netrūksta,
jis nieko ir iš nieko nesitiki, niekuo ne-
pasitiki, nieko nelaukia, kiti jam su-
trukdytų. Jo širdis uždaryta. Jis –
egoistas. Šykštuolio egoisto namuose
taip retai aidi bičiulių žingsniai ir juo-
kas. Tur tuoliui nereikia žmogaus. Dar
daugiau turtuoliui nereikia Dievo, o juo
labiau Dievo karalystės. Juk jis turi
savo teisėtą ar neteisėtą karalystę. O ši-
toje karalystėje jis yra dievas. Jo ne-
reikia guosti, jis – laimingas. Pa guoda
jam svetima sąvoka. Rytojus jam –
priešas, nes viskas gali baigtis.

Vargdienis – stokojantis; jam rei-
kia, jis atviras, kitas jam – palai ma, pa-
galba, išgelbėjimas, būtinybė malonu-
mas. Rytojus jam – viltis. Dievas, skel-
biantis apie dievo karalystės paveldą –
vienintelis, duodantis pagrindą gy-
venti, džiugiai gyventi.

Dievo karalystės ateitis nieko ne-
 sako uždarytos širdies žmogui; dievo
malonės patirtis trukdo savimylai;
meilė nesuprantama egoistui; tikėji-
mas svetimas dievui. Dievo karalystė
nėra skirta jos nelaukiantiems, neku-
 riantiems, svetimiems. Jei nereikia, ne-
gausi. Kas dalina savo dovanas, jei jos
nebus vertinamos, branginamos, nau-
dojamos? Pranašas Jeremijas sa ko:
„Prakeiktas žmogus, kuris žmo nė mis
pasikliauja ir silpną kūną sau atrama
laiko, kurio širdis nusigręžia nuo Die-
vo. Laimingas žmogus, kuris Dievu

Mk�1,�40–45
Pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jei panorėsi, gali mane pa-

daryti švarų”.41 Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk
švarus!”42 Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus.43 Jėzus liepė jam tuo-
jau pasi šalinti ir smarkiai prigrasi no: 44 „Žiū rėk, niekam nieko nepa sakok! Eik
pasirodyk kunigui ir už pagijimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliu-
dyti”.[i7]45 O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, kad
Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vie-
to se, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.
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Atkelta iš 1 psl.

Kitaip sakant, idėjos sumanytojai
pakvietė visame pasaulyje paskli-
dusius lietuvius bėgti ,,Tautiškos
giesmės” žodžius įvairiausiuose
mūsų Žemės kampeliuose. Bėgi-
kai, naudodamiesi sportinio seki-
mo programėle, užfiksuoja savo
nubėgtą trajektoriją, ir visą in-
formaciją įkelia į specialiai su-
kurtą ,,Facebook” puslapį, pava-
dintą ,,Bėgame ‘Tautišką giesmę’
pasaulyje”. 

Į šį kvietimą atsiliepė Čikago-
je gyvenantis lietuvis A. Remeika.
Jis viešėdamas Japonijoje esan-
čiame Tsukuba
mieste, nusprendė
pasinaudoti pasi-
taikiusia galimybe
ir šio miesto gatvė-
se bėgdamas ,,išra-
šė”  tris Lietuvos
himno žodžius.

Du iš trijų žo-
džių Algimantas
nubėgo kartu su sū-
numi Miku, kuris
su šeima gyvena
Tsukuba mieste,
esančiame vos už
100 kilometrų nuo
Tokijo. Mikas Re-
meika yra Tsukuba
universiteto fizikos
doktorantas. Nubėgę žodį ,,Lietuva”,
vyrai užnešė Lietuvos trispalvę į aukš-
čiausią bokštą Tsukuboje, vėliau nu-
vyko ir prie Amžinosios Šviesos Budos.
Beje, tai buvo ne vienintelis kartas, kai

A. Remeikos iniciatyva lietu-
viška trispalvė suplevėsavo
Japonijoje. Dar kartą ji buvo
iškelta prie šios šalies sim-
boliu laikomo Fujisan (Fu-

dzijamos) kalno.
Į klausimą, kaip pa-

vyko Tsukuba miesto
gatvėse ,,išrašyti” lietu-
viškus žodžius, A. Re-
meika atsakė: ,,Pradžio-
je tuos žodžius nusibrai-
žiau žemėlapyje, o prieš
bėgimą perėjau tuos pa-
sižymėtus maršrutus.
Vieną maršrutą iš vakaro

su žmona
praėjome

net du kartus. Kai bėgi, turi pasiėmęs
žemėlapį, kuriame pažymėtas kiek-
vienas posūkis, todėl nebuvo sunku.
Žodį – ‘tegul’ nubėgau iš anksto nesi-
ruošęs”. 

Bėgdamas žodžius Japonijoje, 
garsino Lietuvą

Tėčio ir sūnaus Remeikų Tsukuba miesto gatvėmis nubėgtas žodis ,,Lietuva”. 

Algimanto Japonijoje nubėgti trys
giesmės žodžiai  sudarė beveik 10 my-
lių. Šis atstumas papildė dar vieną jo
siekiamą asmeninį skaičių – iki Lie-
tuvos valstybingumo atkūrimo 100-
mečio nubėgti 100 mylių. Į šią akciją,
pradėtą sausio pradžioje Čikagos lie-
tuvių bėgimo klubo narės Aušros But-
kevičiūtės iniciatyva, taip pat įsijun-
gė bėgikų dar keliose valstijose bei ki-
tuose kraštuose.  

A. Remeika yra Čikagos lietuvių
bėgimo klubo narys. Prie klube susi-
būrusių bendraminčių jis prisijungė
palyginti neseniai – prieš nepilnus
dvejus metus. ,,Kai pajutau, kad kūnas
ėmė stingti, nusprendžiau nepasiduoti

– judėti”, – sako 64-erių Algimantas. Jis
pridūrė, kad savaitgaliniai susitikimai
su klubo nariais atgaivina ne tik kūną,
bet ir sielą. Mat bėgti, ar tiesiog pasi-
vaikščioti susirenka pozityvūs, ra-
mūs ir geranoriški Čikagos apylinkė-
se gyvenantys tautiečiai, su jais gera
praleisti laiką.

Čikagos lietuvių bėgimo klubo
entuziastai šį sekmadienį žadėjo su-
sirinkti į būrį ir kartu nubėgti dar ke-
lis ,,Tautiškos giesmės” žodžius. Tuo-
met pasaulyje nubėgtų giesmės žo-
džių žemėlapyje bus pažymėtas ir Či-
kagos priemiestis Lemontas, kuria-
me yra įsikūręs Pasaulio lietuvių cent-
ras. 

Prie Amžinosios Šviesos Budos A. Remeika su sūnumi Miku, mar-
čia Hue ir mažąja anūkėle Asumi, besislepiančia nešynėje po tė-
velio striuke.

A. Remeika ,,Tautiškos giesmės” žodžius bėgo kartu su sūnumi Miku.
Asmeninio�archyvo�nuotraukos

Pyeongchango žiemos olimpinių
žaidynių atidarymo iškilmėsee
Lietuvos atstovai dalyvių parade

žygiavo neįprastai anksti – penkiolik-
ti. Taip nutiko dėl korėjiečių abėcėlės
ypatumų. 

Pirma tradiciškai stadiono taku
žengė šiuolaikinių olimpinių žaidy-
nių pradininkė Graikija. Po jos buvo
pasitikta Gana, po to Nigerija, Pietų Af-
rikos Respublika, Nyderlandai, Nor-
vegija, Naujoji Zelandija, Danija, Vo-
kietija, Rytų Timoras, Latvija, Libanas,

Olimpinių žaidynių
atidarymą stebėjo
Prezidentė D.
Grybauskaitė

pat aplankė lietuvių olimpiečius
Pyeongchango olimpiniame kaimelyje. 

Nors atidarymo iškilmės vyko
spaudžiant iki 14 laipsnių šalčiui, or-

ganizatoriai parūpino įvairių priemo-
nių apsisaugoti nuo šalčio – nuo spe-
cialių šildančių pagalvėlių ant kėdžių
tribūnose, iki uždangalų nuo vėjo ir šil-
dymo zonų stadione. 

„Mūsų delegacijos apranga ir ba-
tai labai šilti, be to, sportininkams ne-
reikia stovėti vietoje, o pražygiavus pa-
rade visi gali iškart važiuoti į kaime-
lį“, – aiškino viena Lietuvos olimpinės
misijos vadovių Vida Vencienė. 

Pagrindine atidarymo iškilmių
tema tapo taika ir susitaikymas. Pietų
ir Šiaurės Korėjos delegacijos stadiono
taku žengė kartu po bendra vėliava.
Tuo tarpu Rusijos sportininkai, su-
laukę kvietimo į žaidynes, žygiavo po
olimpine vėliava.

Lietuvai žiemos olimpiadoje at-
stovauja 4 biatlonininkai, 3 slidininkai
ir 2 kalnų slidininkai.

ELTA

Rumunija, Liuk-
semburgas ir Lie-
tuva. Iš viso žaidy-
nėse dalyvauja 91
delegacija. 

Iš devynių Lie-
tuvos sportininkų
iškilmėse nedaly-
vavo tik biatloni-
ninkė Diana Rasi-
movičiūtė – ji nu-
tarė pailsėti prieš
šeštadienio varžy-
bas. Prieš aštuonių
sportininkų atida-
rymo parade prisi-
jungė septyni de-
legacijos nariai. 

Lietuvos vė-
liavą per atidarymą nešė biatloninin-
kas Tomas Kaukėnas, o iškilmes iš
tribūnų stebėjo Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji taip

Lietuviai žygiuoja Pyeongchango žiemos olimpinių žaidynių ati-
darymo iškilmėse.                        LR�Prezidento�kanceliarijos�nuotr.
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

AMANDAS RAGAUSKAS

Kaip ir kiekvienais metais, o ypatingai
šių, mūsų Tėvynei Lietuvai ju bi liejinių
metų,  vasario mėnesį ne trūksta ren-
ginių Los Angeles (LA) lietuvių visuo-
 menėje. „Just Millin Around” (JMA) te-
atras kiekvienais metais vasario pra-
džioje, vienaip ar kitaip, pamini poe-
to Bernardo Braz džionio gimtadienį.
Štai kaip pats poetas savo eilėraštyje
„Ta vasario diena” rašo apie savo gi-
mimą:

...Rytas, deimantais, perlais nusėtas
Ir sutirpęs ant skruostų mamos,
Nepasakė, kad gimė poetas
Išnešiotas žemės žiemos,

Nepasakė, kad jo horoskopas
Parašytas tremties likime,
Nepasakė, kad širdžiai susopus
Reikia gydyt gimtąja žeme.

Prieš šešetą metų atidarytas Ber-
 nardo Brazdžionio išeivijos me-
ninin kų kiemelis tapo puikia

kultūrine erdve įamžinant išeivijos
menininkų atminimą. Kiemelyje at-
minimo len telėmis jau įamžinti rašy-
tojai Pranas Lembertas, Alė Rūta, Al-
girdas Gus taitis. Ateityje JMA teatras
planuoja įamžinti ne tik LA, bet ir ki-
tuose JAV ar kitų valstybių miestuose
gyve nu sių ir kūrusių menininkų at-
minimą. Raginame lietuvišką išeivijos
visuo menę savo pasiūlymais ir finan-
sine parama prisidėti prie šio projek-
to.

O šių, 2018-tų metų vasarį, poeto
gimtadienį minėjome net dvi dienas.
Šeštadienį, vasario 3-čios dienos vaka -
re JMA teatras sukvietė poeto Ber  nar-
 do Brazdžionio gerbėjus į susitikimą su
Mykolo Romerio universiteto filosofi-
jos mokslų profesoriumi, muzikos ir
dainų kūrėju Min daugu Briedžiu, ku-
ris šiuo metu atlieka mokslinius tyri-
mus Memphis University Tennessee.
Džiugu, kad profesoriui mus pareko-
mendavo pra eitais metais LA viešėju-
sių aktorių-bardų tėvo ir sūnaus Stor-
pirščių, ku riems JMA teatro organi-
zuotas pri ėmimas LA paliko malonų

įspūdį. Labai svarbu, kad Lietuvos at-
likėjų viešnagės LA lietuviškoje vi-
suome nėje nepaliktų jų atminimuose
nema lonaus kartėlio dėl organizatorių
aplaidumo ar nesąžiningumo, kaip
kartais nutinka. 

Nors tą vakarą Šv. Kazimiero pa-
rapijos salėje vyko tautinių šokių an-
samblio „Spindulys” kasmetinis už-
gavėnių „Blynų balius”, meni nin kų
kiemelyje žiūrovų taip pat ne trūko. Į
susitikimą su Mindaugu Brie džiu dau-
giausia atvyko taip vadinamos trečio-
sios emigracijos kartos atstovai, ku-
riems svečio dainų tekstai buvo artimi
ir suprantami. Džiu gu, kad per vie-
nuolika savo veiklos metų JMA teatras
jau turi savo pastovią, jų veiklą su-
prantančią ir verti-nančią auditoriją.
Po koncerto žmo nės neskubėjo skirs-
tytis. Susitikimo dalyviams rūpėjo pa-
kalbinti svečią, kuris būdamas trisde-
šint dvejų metų apsigynė disertaciją ir
tapo jauniausiu profesoriumi Lietu-
voje. Jie domėjosi, iš kur muzikos ir
dainų kūrėjas semiasi minčių savo in-
telektualiems dainų tekstams. Pa-
klaustas, kokiam muzikiniam stiliui jis
atstovauja, M. Briedis nepriskiriantis
sa vęs jokiam konkrečiam stiliui. Ste-
 bint jo pasirodymą, norėtųsi jį pri-
 skirti bardams, bet jis tai paneigė, nes
Lietuvoje jis dažniausiai koncertuoja
ne vienas, o su kitais atlikėjais, kur-
damas įvairias programas (jų galima
pasiklausyti internetinėje svetainėje
„Youtube”).

Na, o sekmadienį, vasario 4 d., po
šv. Mišių, aukotų Šv. Kazimiero para-
pijos bažnyčioje už poetą Bernardą
Brazdžionį, į Kiemelį rinkosi mažieji
knygelės „Meškiukas Rudnosiukas”
gerbėjai, paminėti jų mėgstamo poeto
Vytės Nemunėlio 111-tą gimtadienį.

Išradingoji JMA teatro meno va-
dovė, aktorė Justina Brazdžionis kiek-
vienais metais sugalvoja vis naujai
pateikti šią eiliuotą pasakaitę smal-
siajam klausytojui. Šį kartą tai pada-
ryti jai padėjo jau minėtas svečias
Mindaugas Briedis ir į pagalbą pa-
kviesti vaikučių tėveliai. Ka dangi sve-
čio pavardė labai pritinka prie pasa-
kaičių apie miško žvėrelius personažo
vardo, tai jis maloniai sutiko būti pri-
statytas kaip tikras girių karalius brie-

Vasaris – švenčių metas
dis. Pasakaitėje apie Rudnosiuką tokio
personažo nėra, tai jis pasiūlė sukur-
ti naują personažą – dainuojantį brie-
dį. Po gra žios muzikinės įžangos Jus-
tina Braz džionis kartu su tėveliais,
gavusiais vieno ar kito pasakoje daly-
vaujančio žvėrelio rolę, perskaitė eiles
apie Meškiuko Rudnosiuko vaikystę ir
kaip jis lankydamas meškiukų mo-
kyklą išmoko skaityti:

Tai pradėjo Rudnosiukas
Į mokyklą bėgt kasryt,
Su kitais draugais meškiukais
A B C rimtai skaityt.

Pasiklausę meškiuko istorijos vai-
kučiai buvo pakviesti „užmaišyti” poe-
to gimtadienio tortą, kurį „pake pė”
JMA aktorius dėdė Amandas. Paskui
užvirė piešinių ir lipdinių konkur-
sas – kas įdomiau savo pie ši nu kuose ar

lipdinukuose pavaizduos Rudnosiuko
istoriją. Trys konkurso nugalėtojai
buvo apdovanoti JMA teatro maiše-
liais, kuriuose rado medaus pilną meš-
kinuką ir rašytojo Algirdo Gustaičio
knygelę vaikams apie Rudnosiuko
draugo šuniuko Taksiuko Šleivio nuo-
tykius, o visi likusieji konkurso daly-
viai ir tėveliai bei seneliai, kūrusieji
sveikinimo eiles Meškiukui Rudno-
siukui pagal užduotus kertinius žo-
džius, buvo apdovanoti JMA teatro
magnetukais su Rudnosiuko atvaiz-
du, kurį sukūrė dailininkė Justina
Brazdžionis. 

Po apdovanojimų buvo pateiktas
gimtadienio tortas, skambėjo lietu-
viška vaikiška muzika, lietuviška kal-
ba ir linksmas vaikučių juokas. Už tai
esame dėkingi šventės rėmėjams Har -
oldui Mockui, Danguolei Gustai tienei
ir Gru Foundation.

Konkurso laureatai (ir mamytė, saugojanti patį mažiausią). 

Dalis šventės dalyvių su savo meškiukais. 

Naujas pasakos personažas „Dainuojantis briedis”. 

Architektas, videografas Vytautas Petrulis (k.) ir prof. Mindaugas Briedis. V. Petrulio video
fondai perduoti saugojimui į Lietu vos valstybinius archyvus. Kartu su prodiuserio Pau-
liaus Jasiukonio archyvais jie sudaro neįkainojamą Vakarų pakrantės lietuvių visuomenės
gyvenimo ir veiklos vaizdinio įamžinimo dalį.                      Amando�Ragausko�nuotraukos
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LR generalinis konsulas Čikagoje
Mantvydas Bekešius, pristatydamas bū-
simus konsulato renginius, aptarė tai,
kas jau suplanuota, taip pat pasidali-
jo savo idėjomis, kurias dar norėtųsi
įgyvendinti. 

Vasario 16 dieną Čikagos kultūros
centre (Chicago Cultural Center) kon-
sulatas rengia priėmimą, į kurį bus pa-
kviesta LR diplomatinio korpuso dar-
buotojų, garbės konsulai, amerikiečių,
svarbių Illinojaus ir Čikagos politikų,
Lietuvių Bendruomenės, įvairių tau-
tinių organizacijų atstovų. 

Taip pat vasario 16
dieną konsulatas kviečia
įsijungti į Lietuvoje pa-
skelbtą akciją ,,Keliu vė-
liavą”. Tą dieną visi, net
atokiausiuose pasaulio
kampeliuose gyvenantys
lietuviai kviečiami prie
savo namų iškelti Lietu-
vos trispalvę. ,,Kviečia-
me vėliavą iškelti savo
namų kieme, balkone ar
išskleisti lange”, – sakė
M. Bekešius. 

Vasario 18 dieną – kon-
certas ,,Lietuviais esame
mes gimę”, vyksiantis Carl
Sandburg High School,
Performing Arts Center,
kuriame daina, šokiu,
muzika bei filmuotais in-
tarpais bus pasakojama
apie svarbiausius istori-
nius įvykius, formavu-
sius Lietuvą.

Vasario – kovo mėne-
siais Čikagos lietuviai vėl
bus kviečiami rašyti nacionalinį dik-
tantą, taip pat dalyvauti Lietuvos is-
torijos mokytojų ketvirtajame nacio-
naliniame konkurse ,,Lietuvos istori-
jos žinovas”. 

Kovo 9-ąją švęsime Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo dieną (Kovo 11-ąją).
Šiais metais Čikagos lietuviai bus
kviečiami rinktis į Daley Plaza, kur
vyks generalinio konsulato rengiama
šventė. Pačią kovo 11-ąją daug įvairių
renginių vyks lietuvių bendruome-
nėse, organizacijose. 

Kovo 31– balandžio 2 dienomis vyks
tradicinis Europos Sąjungos filmų fes-
tivalis Gene Siskel kino centre, kur bus
rodomas ir lietuviškas filmas. ,,Labai
norėtume, kad tai būtų Mariaus A.
Markevičiaus  filmas

‘Ashes in the Snow’, sukurtas pa-
gal Rūtos Šepetys romaną ‘Tarp pilkų
debesų’. Šiuo metu dėl to tariamės, su-
sirašinėjame su režisieriumi, tačiau
galutinio atsakymo dar neturime”, –
sakė M. Bekešius. 

Liepos 6 dieną tradiciškai bus gie-
dama ,,Tautiška giesmė”. Šiais metais
taip  pat bus išskleista didžioji tris-
palvė. 

Spalio 6 dieną Čikagoje amerikie-
čiams bus pristatytas Lietuvoje su-
kurtas miuziklas ,,Žygimanto Augusto ir
Barboros Radvilaitės legenda”. Planuo-
jama, kad spektaklis turėtų būti ro-
domas Lyric Opera of  Chicago. Nu-
matoma, kad miuziklas bus parodytas
ir dar keliuose JAV miestuose. 

Spalio 7 dieną generalinis konsu-

Renginiai Lietuvos valstybės šimtmečiui

AUDRA ŠERPYTYTĖ WORCESTER

Californijoje jau prasidėjo jubi liejiniai
renginiai. Didiesiems Auksi nės valstijos
miestams ruošiantis Vasario 16-osios iš-
kilmėms, Lietuvos Respublikos konsu-
las Los Angeles Gediminas Sereika ir
garbės konsulė Santa Barbaros ir Cent-
rinės Califor nijos rajonams Daiva Če-
kanauskaitė- Navarrette vasario 6 d. ap-
silankė nuošalesniame Monterey mies-
te, ku riame kartu su miesto vadovais ir
vietos tautiečiais paminėjo Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 100-tį.

Monterey mero nurodymu pag -
rin dinėje gatvėje plėvesavo
trispalvė, o miesto taryboje

buvo skaitomas pranešimas apie Lie-
tuvą. Po posėdžio būrelis tautiečių nu-
žingsniavo iki ne toliese esančios prie-
plaukos pasigro žėti smėlio skulptūra,
kurią šiai di džiai tautinei šventei su-
kūrė lietuvių kilmės menininkas Bill
Lewis. Lei džiantis saulei susirinkta
miesto centre esančioje lauko terasoje,
neapsieita be tradicinio šakočio ir dar-
niai giedamos V. Kudirkos „Tautinės
giesmės”.

Californijoje Nepriklausomybės
švenčių renginiai vyks iki metų pa bai-
gos. Vasario 16 dieną Los Angeles vyks
iškilmingas vakaras garsiajame „The
Millennium Biltmore” viešbuty je. Priė-
mimas, skirtas paminėti Lie tuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo šimtmetį,
pristatys Lietuvą gar bingiems JAV
svečiams ir Lietuvos draugams, gau-
siam Los Angeles dip lomatiniam kor-
pusui. Renginyje da lyvaus JAV val-
džios atstovai, Holly woodo žvaigždės,
iškilūs verslo žmo nės, svečiai iš Lie-

latas pakvies JAV lietuvius dalyvauti
Čikagos maratone. Planuojama, kad su-
sirinks 100 tautiečių grupė, kurios na-
riai bus pasipuošę tautine atributika.
Tikimasi sulaukti ir maratono dalyvių,
atvyksiančių specialiai šiam įvykiui iš
Lietuvos. 

Dar viena generalinio konsulato
Čikagoje akcijų – jau yra pagaminta
lipdukų ,,100 Restored Lithuania”, kurie
klijuojami ant automobilio ar namų
lango, durų. Tai ženklas, iš kurio ne tik
lietuvis lietuvį pažins, bet ir ameri-
kietis sužinos apie Lietuvą. Lipdukai

bus dalijami tautiečiams, ateisian-
tiems į konsulatą tvarkytis dokumen-
tų. 

Dar viena idėja, kuri neduoda ra-
mybės M. Bekešiui – pagaminti didelio for-
mato ant sunkvežimių klijuojamus ženklus.
Juk pervežimų verslą turi nemažai
lietuvių. Galima tik pasvajoti, kiek
žmonių Amerikoje galėtų sužinoti apie
atkurtos Lietuvos 100 metų jubiliejų. 

JAV Lietuvių Bendruomenės Kul-
tūros tarybos pirmininkė Austėja Sruo-
ga pristatė jau vykstančius ir dar įvyk-
siančius renginius, tarp kurių yra ir
Amerikoje gyvenančių tautiečių as-
meninės iniciatyvos padiktuotų akci-
jų. 

Vasario 23 dieną galerijoje ,,Siela”
koncertuos operos solistai – Liudas Mi-
kalauskas ir Nida Grigalavičiūtė. Jiems
akompanuos Ovidijus Lukočius. Jų pa-
rengta programa vadinasi ,,Laisvės
paukštė”. Tokių koncertų jau supla-
nuota ir kitose valstijose – Clevelande,
OH, Detroite, MI, Hartforde, CT, Eli-
zabeth, NJ, Atlantoje, GA. 

Amerikoje gyvenantys aktyvūs
bėgimo aistruoliai Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečio proga rengiasi pa-
žymėti naujais maratonais ir progi-
niais bėgimais. Jų planuose – ,,100 my-
lių bėgimas iki Nepriklausomybės”. 

Tarp daugybės iniciatyvų bus ir
ekologinė akcija – įvairiose Amerikos
vietose planuojama pasodinti 100 ąžuo-
lų, kurie simbolizuos Lietuvos ir lie-
tuvių stiprybę.       

,,Draugo” info

Įsibėgėja Lietuvos Nepriklausomybės
minėjimo iškilmės

Lietuviai Monterey merijoje. Liudos�Marcinkevičiūtės�nuotr.

Menininkas Bell Lewis prie savo smėlio skulptūros.                         LR�gen.�konsulato�nuotr.

tuvos bei lietuvių bendruomenių. Kon-
certuos prestiži niam muzikos apdo-
vanojimui „Gram my” nominuotas lie-
tuvis pia nistas Andrius Žlabys. 

Birželio 1–3 dienomis Stanford
University vyks didelė konferencija
„Association for the Advancement of
Baltic Studies”, skirta Baltijos šalių
šimtmečiams, kuri, tikėtina, duos po -
stūmį nuolatinės Baltijos studijų prog-
ramos įkūrimui.

2018 m. liepos 6 d. – Valstybės (Lie-
tuvos karaliaus Mindaugo karūnavi-
mo) dieną – Santa Monicoje lietuviai
susiburs ir bendrai sugiedos šimtme-
čio „Tautišką giesmę”.

2018 metų pabaigoje Los Angeles
vyks šimtmečio metų uždarymo ren gi-
nys, kuriame planuojamas Gabrie-
 liaus Aleknos ir kvarteto „Mettis” pa-
sirodymas.

Jei kitą penktadienį nusileisite
Los Angeles tarptautiniame oro uoste,
nesistebėkite pamatę mūsų tautinėmis
spalvomis žėrinčias šio miesto simbo-
liu jau tapusias „LAX Gatewasy Pylons”
kolonas. Tai simboliška Los Angeles do-
vana jubilie jinei mūsų Tėvynės Ne-
priklausomy bės atkūrimo šventei. 

Konsulas G. Sereika ir garbės konsulė D. Če-
kanauskaitė-Navarrette ruošiasi giedoti
Lietuvos himną.

Toliau supažindiname su renginių ir įvykių bei įdomių idėjų, skirtų Lietuvos vals-
tybingumo atkūrimo jubiliejui, gausa. Apie tuos, kurių dar nepaminime šiandien,
papasakosime vėliau. Šiandien apie tai, kaip švenčia ir švęs Čikagos ir jos apy-
linkėse gyvenantys lietuviai.

Šventės nebūtų, jei patys nenorėtume švęsti
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Redaktorė�Vida Kuprytė •�El.�paštas:�draugasateitis@gmail.com

Tęsinys. Pradžia 2018 m. vasario 3 d.

Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS) Žiemos kursai
vyko nuo 2017 m. gruodžio 26 d. iki 2018 m. sausio 1 d.
Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos stovykla-
vietėje Dainavoje. Moksleiviai praleido savaitę klausyda-
mi paskaitų apie ateitininkų misiją bei dalyvaudami dis-
kusijų būreliuose, o laisvalaikiu – linksmai bendraudami.
Paskaitininkų vedamuose pašnekesiuose ir kursantų dis-
kusijose buvo gvildenamos temos: pagarba Dievui ir Baž-
nyčiai, pagarba artimui, pagarba aplinkai bei pagarba savo
asmeniui ir kūnui. 

Praėjusį šeštadienį šiame skyriuje spausdinome kai ku-
rias kursantų paskaitų santraukas. Šiandien paskaitų ap-
rašymus baigiame spausdinti.

Sprendimai: indėliai, procesas, pasekmės
ir įvertinimas – Audra Kubiliūtė-Daulienė

Penktadienį iš ryto mes dalyvavome paskaito-
je apie sprendimus. Išmokome įvairių metodų, ku-
rie padeda aiškiau galvoti ir prieiti prie geriausio
sprendimo. Vienas metodas buvo –pliusai ir minu-
sai. Šis metodas padeda apsispręsti tarp dviejų
sprendimų. Kitas metodas buvo – išrikiavimas. Pa-
skutinis metodas – „ABC” apskaičiavimas. Naudo-
jant šiuos metodus skirtingose situacijose mums bus
lengviau daryti sprendimus.

Kipras Belopetravičius, Stasys Orentas ir 
Vytas Stankus

Dievo garbinimas ir šlovinimas, 
kaip pagarbos Dievui reiškimo būdai

– t. Gintaras Vitkus SJ

Tėvo Gintaro Vitkaus paskaita „Dievo garbini-
mas ir šlovinimas: pagarbos Dievui reiškimo būdai”
toliau mums išsamiai aiškino pagarbos temą, at-
skleidžiant mums Bažnyčios mokymus. Jis kalbėjo
su mumis apie tai, kad mes visi esame mylimi Die-
vo, paprašė mūsų pagalvoti, kokias savybes mumyse
vertina kiti žmonės ir kokias dovanas Dievas davė
mums. Po to išmokome – jeigu norime pažinti save,
turime likti ne vieni ir būti sąžiningi. Jis klausė
mūsų, kas labiausiai trukdo žmonėms pasitikėti Die-
vu ir Jį gerbti, ir papasakojo mums, kaip blogis vei-
kia pasaulyje, kaip Kristus atėjo kviesti kitų padė-
ti gerinti pasaulį. Pabaigoje jis priėjo prie stipriau-
sio taško: kaip mūsų bendruomenė gerbia kitus ir
gerbia Dievą. Galų gale Tėvas Vitkus palietė labai
daug įvairių temų, kurios patobulino mūsų supra-
timą apie pagarbą Dievui.

Gilius Aleksa, Danius Anužis, 
Vėjas Čuplinskas, Rytas Kulbis ir 

Matas Mikužis

Pagarba gamtai – Saulius Kliorys

Paskaitininkas kalbėjo apie gamtą ir kaip mes
galime padėti išlaikyti gamtos grožį. Jis aiškino
mums, kaip vienas gyvulys gali padaryti didelės įta-
kos visiems Dievo kūrinijoje. Jis mums aiškino, kad
mokslas ir gamta yra panašūs ir kad kaip krikš-
čionys mes turime gamtą prižiūrėti. Mes tada žai-
dėme simuliacinį žaidimą, kuriuo turėjome susi-
daryti savo nuomonę apie metalo gaminimą ir si-
tuacijos pasekmes.

Adomas Anužis, Aras Daulys,
Lukas Katilius, Lukas ir Tadas Stankai

2018 m. balandžio 6–8 d.

Šiaurės�Amerikos�sendraugiai�ateitininkai�kvie-
čia�visus�į�Torontą�,,ŠAAK�2018“�konferencijai.��

Pirmoji� ŠAAKalbos� 2014� metais� Washington,
DC�susilaukė�didelio�spaudos�bei�lietuvių�bendruo-
menės� susidomėjimo.� Tos� konferencijos� pasiseki-
mas�paskatino�ir�vėl�surengti�tokį�susibūrimą,�šįkart
Toronte.� Savaitgalio� užduotis� –� ugdyti� save� ir� už�-
megz�ti�ryšius�su�lietuviais�profesionalais.�ŠAA�Kal�bos
–�trumpo�formato�pristatymai,�pasidalinant�su�daly-
viais� žiniomis,� patirtimi� ir� charizma� krikščioniškoje,
akademinėje�aplinkoje.

Prelegentai� suvažiuoja� iš� JAV,� Kanados� ir� Lie�-
tuvos.�Savaitgalis�prasidės�balandžio�6�d.�pratimais
,,Vadovavimas�201”.�Jų�tikslas�–�paruošti�asmenis�to�-
lesniam�vadovavimui�lietuviškose�organizacijose.

Kviečiama� visa� lietuvių� bendruomenė,� ypač
jauni�lietuviai�profesionalai.

Jau galima registruotis internetu 
https://saaktorontas.wixsite.com/saaktorontas.

Temos 
MAS ŽIEMOS 
KURSUOSE (2)

Žiemos kursų abiturientai. Pirmoje eilėje, iš k.: Marisa Sadauskaitė, Laura Kiliūtė, Arijus Kavaliauskas, Matas Skeber-
dis ir Daiva Daulytė.  Stovi: Kipras Belopetravičius, Danielius Rekašius, Vitas Polikaitis, Vasara Kulbytė, Vytas Stankus
ir Stasys Orentas. Vaidos� Narytės� nuotr.

LOTYNŲ ŠOKIŲ VAKARAS,
skirtas paremti Ateitininkų namus

Šeštadienį, kovo 3 d., 6:30 val.v.

Salsa�šokių�pamoką�ves�

Žiba Sidrytė
iš�,,Confidance�Chicago”�studijos.

Užkandžiai�∞��Margaritos�∞�Pabendravimas
Kaina�$30�∞�Vietų�skaičius�ribotas

RSVP�iki�vasario�23�d.
Dainė�Quinn:�dainequinn@gmail.com,

Ramunė�Motekaitienė:�moteram@hotmail.com

Ateitininkų namai • 1380 Castlewood Dr. • Lemont, IL 

Pagarba mūsų principų idealams 
 – dr. Petras V. Kisielius

Išsamus ateitininkijos supratimas reikalauja pa-
žvelgti į XIX ir XX amžiaus Lietuvos istoriją. Savo pas-
kaitoje apie ateitininkijos įsteigimą ir penkis principus
dr. Kisielius labai gražiai išaiškino, kas darėsi Lietu-
voje prieš 110 metų ir iš ko kilo ateitininkija. Ateiti-
ninkams rūpėjo dvasinis tautos atgimimas ir kovojo
prieš nihilizmo ir ateizmo idėjų sroves. Naudodamas
žodžius „pasaulėvaizdis” ir „pasaulėžiūra” dr. Kisielius
išaiškino, kas sudaro žmogaus ideologiją. Prieidamas
prie principų temos dr. Kisielius priminė kursantams,
kad katalikiškumas yra svarbiausias ateitininkų prin-
cipas... ,,Kai prarandam katalikiškumo principą, atei-
tininkų veikla silpnėja”.

Marija Čyvaitė

Kūno sveikatos priežiūra: Gyvenimo
kelionės patarimai – Paulius ir Alma Jankai

Jankai mums priminė, kad kūnas yra Dievo do-
vanota šventovė ir todėl reikia jį prižiūrėti ir rodyti jam
pagarbą. Jie mums davė įvairių pavyzdžių, kaip tech-
nologijos naudojimas ir kiti kasdieniai veiksmai turi
netikėtų pasekmių mūsų sveikatai ir kaip geriausiai ap-
saugoti kūną. Per įvairius pratimus P. ir A. Jankai ra-
gino mus stengtis mankštintis, darbuotis ir tobulinti
savo lankstumą.

Vakarinės programos

Šalia paskaitų Žiemos kursuose buvo vykdomos ir
įvairios vakarinės programos – vienos rimtos, kitos
nuotaikingos, bet visos reikalaujančios iš moksleivių
kūrybingumo ir aktyvaus prisidėjimo. Kursai prasidėjo
smagiu susipažinimo vakaru, kurio tikslas buvo pra-
laužti ledus ir šiltai susidraugti. Po to vyko Kūrybos ir
vaidinimų vakaras bei Tautos vakaras, skirtas susi-
pažinti su Lietuvos miestais. Visi surimtėjo susikau-
pimo vakare. Žvakutėmis apšviestoje salėje meldė-
mes ir giedojome Taize giesmes, kurias vedė į kursus
atvykęs muz. Darius Polikaitis. Vieną vakarą koman-
dos varžėsi ,,Žiemos olimpiadoje”, o paskutinę naktį,
kaip įprasta, rodėme savo talentus ir sutikome Nau-
juosius metus šokiais ir šv. Mišiomis. 

Paskutinis palinkėjimas

Žiemos kursuose dalyvavo net du kapelionai – t. Lu-
kas Laniauskas SJ, ir t. Gintaras Vitkus SJ. Baigiame
Žiemos kursų aprašymą pakartodami kun. Vitkaus lin-
kėjimus kursantams, kurie buvo spausdinti kursų
laikraštėlyje: ,,Dėkoju gerajam Dievui, kad po 25 metų
pertraukos vėl galėjau dalyvauti Žiemos kursuose. Dai-
nava pasitiko atnaujintų namelių ir balto, šviežiai pri-

snigusio sniego baltumu. Bet dar daugiau šviesos
ir spindesio pamačiau ateitininkų veiduose. 

Linkiu, kad jūsų širdžių gilės išaugintų galingą
ąžuolyną, kuris oštų pagarbos ir meilės himnus gy-
venimui. Kad per išsiskleidžiančias jūsų asme-
nybes žmonės patirtų kuo daugiau džiaugsmo, ir
taip būtų garbinamas Viešpats. Su meile ir malda. –
t. Gintaras Vitkus SJ”. 



Šokių pasaulio magija

Laisvalaikiu Indrė mėgsta skai ty-
ti, lankytis koncertuose ir muziejuose.
Tačiau sekmadieniai jai – šokių diena.
Kas antrą sekmadienį 1 va landą mer-
gina moko šokti mažuosius šokėjus,
tada skuba į „Grandies” Jaunimo ra-
telio repeticijas, kurios užtrunka va-
landą, dvi, o kartais ir ilgiau.

Ar tiek laiko praleisdami kartu šo-
kėjai nesipyksta? „Mes draugaujame,
– šypsosi Indrė. – Kartu švenčia me Ka-
lėdas, gimtadienius. Per koncertus
nutinka daug visokių linksmų dalykų
– tai klumpės skyla, tai pasijonis ar pri-
juostė nukrenta. Smagu tai susitikus
prisiminti ir pasijuokti. Yra šokėjų,
kurie ir savo antrą pusę randa bešok-
dami. Štai mūsų grupėje šoka pora, ku-
rie pora yra ir gyveni me. Žinau šokė-
jus, kurie, susipažinę ‘Grandyje’, su-
kūrė šeimą”, – pasakojo Indrė.

Dabar mergina vėl intensyviai
repetuoja ir ruošiasi šią vasarą Lie tu-
 voje vyksiančiai Dainų šventei. Lau kia
ne tik nepamirštami įspūdžiai, bet ir

mano kelionė buvo visiš-
kai nauja patirtis, per tuos
metus, praleistus Lietu-
voje, labai daug ko išmo-
kau ir pamačiau, patobu-
linau lietuvių kal bą. Su-
tikau daug nuoširdžių
žmonių, su keliais klasės
draugais ryšys nenutrūko
ir iki šiol”, – pasakojo In-
drė.

Kvietimas mokyti
mažuosius šokėjus

Grįžusi į Čikagą mer-
gina vėl pri sijungė prie
„Grandies” šokėjų, su ku-
riais kartu šoko Lietuvos
tūkstantmečio dainų
šventėje Lietuvoje, daly-
vavo Šiaurės Amerikos
lietuvių tautinių šokių
šventėse Los Angeles, Bos-
tone ir Baltimorėje. 

Šokių nepamiršo nei
studijuodama biologiją

University of  Illinois Čikagoje (UIC), nei
kai po studijų pra dėjo dirbti mokslinių
tyrimų laboratorijoje LOCI, tiriančioje
glaukomą ir Alzheimerio ligą. „Nieka-
da taip nebuvo, kad nenorėčiau šokti.
Šokis – tai lengviausias būdas išreikš-
ti mintis, kai nekalbi. Aš labai myliu
šokį”, – užtikrintai sako Indrė.

Jos aistrą šokiams įvertino ir
„Grandies” vadovai, kurie prieš 3 me-
tus pasiūlė merginai būti jauniau sių
„Grandies” šokėjų ratelio mokytoja.
„Labai džiaugiausi tokiu pasiūlymu,
nes be galo mėgstu bendrauti ir dirb-
ti su mažais vaikais. Tačiau tik pra-
dėjusi mokyti supratau, koks tai ne-
lengvas darbas. Todėl lenkiu galvą
prieš visus ‘Grandies’ vadovus ir mo-
 kytojus, kurie dirba su tokiu atsida vi-
mu”, – sakė mergina.

O kokie yra Indrės mažieji šokėjai?
Mokytoja sako, kad vaikai iš pradžių
būna nedrąsūs, juos reikia prisijau-
kinti. „Todėl pirmos trimečių ir ke-
turmečių repeticijos prasideda nuo
pokalbių apie mėgstamiausius žais-
lus. Vėliau vaikai jau patys ima pasa-
koti apie brolius, seses, kur buvo, ką
veikė. Mokytojos darbas yra prisitai-
kyti, sudominti vaiką, kad jis norėtų
grįžti ir bandyti šokti. Vieni vaikai rit-
mą jaučia geriau, kiti prasčiau, ta-
čiau svarbiausia yra noras šokti. Ne-
reikia iš mažųjų tikė tis greito rezultato.
Bet paprastai vaikai per koncertus la-
bai pasikeičia – būdami scenoje jie
susigriebia ir taip sušoka, kad ir mane
maloniai nustebina”, – apie darbo su
vaikais ypatumus pasakojo mergina.
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Atkelta iš 1 psl.

Šokių pradžia 

Indrė užaugo didelėje šeimoje – ji
yra ketvirta iš 5 vaikų. Nors Indrės
mama Aldona yra gimusi Amerikoje,
tėtis Mindaugas – Vokietijoje, tačiau vi-
sus savo 5 vaikus jie auklėjo lietuviška
dvasia. Indrės broliai Algirdas, Gedi-
minas, Kazimieras ir sesuo Živi lė lan-
kė Čikagos lituanistinę mokyklą, šoko
lietuvių tautinius šokius ko lektyve
„Grandis”. „Nuo pat mažų dienų su tė-
vais lydėdavau vyresnius brolius ir
sesę į šokių repeticijas, o būdama 5-erių
metų ir pati pradėjau šokti su jau-
niausiais ‘Grandies’ šokėjais”, – pir-
muosius savo žingsnius „Gran dyje”
prisiminė Indrė. 

Nuo to laiko lietuvių laudies šokiai
tapo neatsiejama merginos gyvenimo
dalimi. Būdama 11-os metų Indrė su
„Grandies” kolektyvu 2004 m. dalyva-
vo XII Šiaurės Amerikos lietuvių tau-
tinių šokių šventėje Čika goje, o 2007 m.,
būdama 14-os, su „Grandies” šokėjais
išvyko į savo pirmąją Dainų šventę Lie-
tuvoje. „Nie kada nepamiršiu to di-
džiulio įspū džio, kai Dainų šventės
Šokių dieną Kauno Ąžuolyne susirin-
kome keli tūkstančiai skirtingų ko-
lektyvų šokėjų ir visi šokome tą patį
šokį. Norėjosi verkti nuo tokio grožio”,
– pasakojo Indrė, kuriai tada buvo ant-
rasis kartas, kai ji lankėsi senelių gim-
tinėje.

Metai Lietuvoje 

Neplanuotą pertrauką šokiams
„Grandies” kolektyve Indrė padarė
būdama 16-os metų. „Lankiau Čika gos
Šv. Ignoto jėzuitų gimnaziją ir būdama
11-oje klasėje pagal mainų programą
metams išvykau mokytis į Lietuvą, į
Kauno jėzuitų gimnaziją. Labai bijojau
pasiryžti tai kelionei, bet mane įkalbėjo
tėvai. Jie ramino, kad jei nepatiks, ga-
lėsiu grįžti.

Iš pradžių tikrai buvo kultūrinis
šokas, reikėjo priprasti prie lietuvių
kalbos. Pirmas savaites viską versda-
vausi į anglų kalbą, tačiau po 3 mė ne-
sių pradėjau mąstyti lietuviškai. Ši

Mes atei namE!

Šokio žingsniu per gyvenimą

Šokėja Indrė Bielskutė.      Asmeninio�archyvo�nuotraukos

Indrė (d.) koncertuoja su savo mažaisiais auklėtiniais.

Indrė (stovi antra iš k.) su tėvais, sese, broliais ir jų šeimomis. Gausi šeima puoselėja lie-
tuviškas tradicijas.

sunkus darbas. „Kuo vyresnė, tuo da-
rosi sunkiau. Su drauge kartais pa-
juokaujame, kad gal jau metas mums
atsisakyti šokių ir keliauti į pensiją. Ta-
čiau iš tikrųjų dar nega lėčiau atsi-
sveikinti su šokių pasau liu. Šokis – tai
mano gyvenimas”, – sako šokėja ir šo-
kių mokytoja Indrė Bielskutė.

,,Grandies” šokėjos Lietuvių tautinių šokių
šventėje Baltimorėje 2016 m.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Nepalaiko moterų šaukimo į kariuomenę
Vilnius (ELTA) – Premjeras Sau-

lius Skvernelis teigia kol kas nepalai-
kantis moterų visuotinio šaukimo į ka-
riuomenę. Pasak premjero, jis palaiko
moteris kariuomenėje, bet tik tuomet,
kai jos eina į profesionalią karo tar-
nybą ir į savanoriškus krašto apsaugos
sistemos dalinius. 

S. Skvernelis pabrėžė, kad visuo-
tinis šaukimas į kariuomenę yra vie-
nas iš tikslų, kuris susilauks politinio
sprendimo. Tačiau, pažymėjo premje-
ras, tai būtų įgyvendinta ne anksčiau
kaip po 6–7 metų.

S. Skvernelis pabrėžė, kad šiuo
metu svarbiausia yra kariuomenės mo-
dernizacija. „Man buvo labai aiškiai iš-
dėstyti argumentai. Pirmiausia finan-

siniai argumentai. Ir aš palaikau ka-
riuomenę, šiuo atveju ir krašto apsau-
gos ministrą. Mane įtikino ir įrodyta
skaičiais, kad šiandien reikalingas pri-
oritetas mūsų kariuomenės moderni-
zavimo, o visuotinis šaukimas yra svars-
tytinas ir galimas, turime kaštus”. 

Krašto apsaugos ministras Rai-
mundas Karoblis, Seimo Nacionali-
nio saugumo ir gynybos komiteto
(NSGK) posėdyje pristatė ministerijos
paruoštą visuotinės karo prievolės
įvedimo galimybių vertinimą.

Pasak ministro, visuotiniam vai-
kinų šaukimui į kariuomenę iš viso
reikėtų apie 400 mln. eurų. Siekiant
šaukti merginas – reikėtų keturiskart
daugiau lėšų. 

Vilniuje viešasis transportas veš nemokamai
Vilnius (BNS) – Vasario 16-ąją

Lietuvai švenčiant valstybės atkūrimo
šimtmetį Vilniuje viešasis transportas
bus nemokamas, nusprendė sostinės
taryba.

Anot mero Remigijaus Šimašiaus,
tai biudžetui kainuos apie 29 tūkst.
eurų –  būtent už šią sumą įprastai
šventinę dieną nuperkama vienkarti-
nių bilietų. Jis pabrėžė, jog nemoka-
mas viešasis transportas svarbus ir dėl
to, jog nemaža dalis automobilių sto-
vėjimo aikštelių Vilniaus centre bus
uždarytos dėl renginių.

R. Šimašius teigė, kad šventiniai
renginiai prasidės ryte ir truks iki va-
karo, tad taip savivaldybė siekia, jog
gyventojai turėtų galimybę juose da-
lyvauti neribodami savęs dėl trans-
porto išlaidų, ir kartu mažindami ga-
limas spūstis dėl į centrą atvykstančių
automobilių.

Vilnius nėra pirmasis Baltijos ša-
lyse, siūlantis šią iniciatyvą – pernai
lapkričio 18-ąją, Latvijai švenčiant
valstybės atkūrimo 99-ąsias metines,
Rygoje viešasis transportas taip pat
buvo nemokamas.

Kino filmas apie R. Meilutytę – kovą 
Vilnius (BNS) – Paaiškėjo istori-

jos apie jauniausią Lietuvos olimpinę
čempionę Rūtą Meilutytę premjeros
data. Beveik dvejus metus užtrukę fil-
mo „Rūta” kūrimo darbai baigti –
juosta ekranus pasieks kovo pradžioje. 

Kino operatorius Ronaldas Buožis
ir fotografas Rokas Darulis „Rūtos” fil-
mavimo darbus pradėjo dar 2016 metų
vasarą, kuomet geriausia Lietuvos
plaukikė R. Meilutytė ruošėsi Rio de Ja-
neiro vasaros olimpinėms žaidynėms. 

Pasak filmo kūrėjų, mintis kurti
filmą apie „auksinę Lietuvos undinė-
lę” gimė gana spontaniškai, gyvenant
Londone.

Šiuo metu 2012 metų Londono

Vilnius (BNS) – Įvairiose Vilniaus
viešosiose erdvėse atsiras 20 šiuolai-
kinio meno kūrinių, dalis jų puoš vi-
suomeninį transportą, pranešė Vil-
niaus savivaldybė.

Dvi dešimtis geriausių idėjų sa-
vivaldybė, pasitelkusi vaizduojamojo
meno, architektūros, menotyros, kul-
tūros paveldo specialistus, atrinko iš
daugiau nei 120 pasiūlytų darbų. Prog-
ramos „Kuriu Vilnių” darbams reali-
zuoti savivaldybė skirs 500 tūkst. eurų.
Gavę savivaldybės finansavimą, kū-
rėjai savo projektus Vilniuje įgyven-
dins per pusantrų metų.

Pasak pranešimo, Komisija verti-
no kiekvieno projekto meninę kokybę,
turinį, dermę su aplinka, įtaigumą,

reikšmę estetiniam aplinkos forma-
vimui, socialinį reikšmingumą ir są-
matos pagrįstumą.

Laimėję projektai papuoš ir pa-
pildys erdves miesto centre, Nauja-
miestyje ir Senamiestyje, taip pat ato-
kesniuose nuo centro rajonuose: Vir-
šuliškėse, Antakalnyje, Šeškinėje, Pi-
laitėje, Kirtimuose, Šnipiškėse. Meno
kūriniais pasipuoš ir viešasis trans-
portas.

Konkurse dalyvavo ne tik vilnie-
čiai, bet ir menininkai iš Austrijos, Ita-
lijos, Estijos. Vieni populiariausių siū-
lymų – dekoruoti Vilniaus pastatus
arba puošti miesto erdves skulptūro-
mis. Komisijos dėmesį atkreipė ir įvai-
rūs socialiniai – meniniai projektai.

Vilniuje bus daugiau meno

Vilnius (LRT.lt) – Nuo vasario 9 die-
nos sostinėje paskelbta gripo epidemi-
ja. Be Vilniaus, Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centro (ULAC) duomenimis, iki
vasario 8 dienos epidemiją buvo pa-
skelbusios 28 iš 60 savivaldybių.

Sergamumas gripu šių metų 5-

ąją savaitę Vilniuje viršijo epidemijos
slenkstį: sergamumo rodiklis pasiekė
171,24 atvejį 10000 gyventojų, o vaikų
sergamumas gripu iki 17 m. amžiaus
sudarė 50 proc. visų sergančiųjų. Va-
sario 7 d. duomenimis, Vilniuje pa-
mokos nevyksta 30 mokyklų.

Vilniuje skelbiama gripo epidemija 

JAV Senatas susitarė dėl biudžeto 
Vilnius (LRT.lt) – JAV Senato va-

dovai pasiekė dvipartinį susitarimą dėl
2018–2019 m. biudžeto. Jeigu šį susita-
rimą patvirtins Kongresas, vyriausy-
bė neliks be finansavimo. 

Pagal dabar pasiektą susitarimą,
biudžete numatoma didinti išlaidas
gynybai ir vidaus reikalams, pavyz-
džiui, sveikatos sektoriui. Kai kurie iš
valdančiųjų respublikonų kelia abejo-
nes, ar tai neišpūs valstybės skolos. 

Demokratai nepatenkinti, kad ne-
sutarta dėl vadinamųjų svajotojų –
nelegalių imigrantų, kurie į Ameriką
pateko būdami vaikai. Gindama „sva-
jotojus”, demokratų atstovė Nancy Pe-
losi pasakė ilgiausią užfiksuotą kalbą

Atstovų Rūmuose per mažiausiai 108
metus. Ji kalbėjo aštuonias valandas ir
septynias minutes.

Prancūzija didins išlaidas gynybai
Paryžius (ELTA) – Prancūzija ke-

tina per ateinančius septynerius metus
nuolat didinti savo išlaidas gynybai. Iš
viso 2019–2025 metų laikotarpiui nu-
matyti 295 mlrd. eurų, sakoma įstaty-
mo projekte. Tikslas yra iki 2025 metų
išlaidas gynybai padidinti iki 2 proc.
bendrojo vidaus produkto (BVP).

Gynybos biudžetas, kuriame šiais
metais numatyta 34,2 mlrd. eurų, iki
2022-ųjų kasmet turėtų augti 1,7 mlrd.,
o tada – 3 mlrd. per metus, teigiama
projekte.

Šis didėjimas smarkiai kontras-
tuoja su personalo mažinimu gink-
luotosiose pajėgose ir pastarųjų metų
finansinėmis problemomis. Tik po 2015
metų išpuolių Prancūzija vėl į gink-
luotąsias pajėgas investavo daugiau
lėšų.

Gynybos ministerija 2005–2015 me-
tais panaikino 60 000 darbo vietų. Da-
bar iki  2025 metų  ketinama  sukurti
6 000 naujų civilinių ir karinių darbo
vietų. 1 500 jų bus kibernetinės gyny-
bos srityje, o dar 1 500 – žvalgyboje. 

Turkija artėja link ES 
Ankara (ELTA) – Turkija tvirtina

įvykdžiusi visus reikalavimus dėl vizų
režimo su Europos Sąjungos (ES) šali-
mis liberalizavimo. „72 kriterijai, ku-
rie reikalingi susitarimui pasirašyti,
buvo papildyti ir mūsų Užsienio rei-
kalų ministerijos perduoti ES žiny-
boms”, – pranešė Prezidento Recep
Tayyip Erdogan atstovas. 

Europos Komisija paskelbė ne-
delsiant peržiūrėsianti naujus Turki-
jos dokumentus. Ankara pastaruoju
metu buvo raginama įvykdyti liku-
sias sąlygas dėl vizų režimo liberali-
zavimo.

Bevizio režimo perspektyva į ES
keliaujantiems Turkijos piliečiams
yra dalis 2016 metų kovą pasirašyto pa-

bėgėlių susitarimo tarp Ankaros ir
Briuselio, bet kad vizų režimas būtų su-
paprastintas, Turkija turi įgyvendinti
72 kriterijus. Didžiausias ginčytinas
punktas iki šiol buvo ES reikalaujama
prieštaringai vertinamų kovos su te-
roru įstatymų reforma. 

ES pakvietė R. T. Erdogan į kovo
26-ąją Bulgarijoje vyksiantį viršūnių
susitikimą. Santykiai tarp ES ir Tur-
kijos jau daugiau kaip metai yra
įtempti. Briuselis, be kita ko, kriti-
kuoja teisinės valstybės principų ir pa-
grindinių laisvių stoką Turkijoje –
pirmiausiai po 2016-ųjų liepą mėginto
įvykdyti perversmo. ES dėl to „de fac-
to” įšaldė derybas dėl Turkijos na-
rystės ES.

Rusija juodina nepriklausomybių jubiliejus
Talinas (ELTA) – Estijos užsienio

žvalgybos departamento pranešime
teigiama, kad Rusija mėgina diskre-
dituoti Estijos, Latvijos ir Lietuvos
nepriklausomybės 100-mečiui skirtas
iškilmes.

„2018 metais Estija, Latvija ir Lie-
tuva pažymi savo valstybingumo 100
metų jubiliejų. Istorijos propagan-
distai platina Kremliaus pareiški-
mus, o tariami analitiniai centrai vi-
saip stengiasi sumenkinti ir apjuo-
dinti šiuos įvykius”, – sakoma doku-
mente.

„Aktyviai ieškoma istorikų iš Bal-
tijos šalių, kurie būtų pasirengę savo
dalyvavimu įteisinti Kremliaus pro-
pagandą Estijos, Latvijos ir Lietuvos at-
žvilgiu. Kartu reikia pažymėti, jog Ru-

sija nesiekia konstruktyvaus dialogo ar
diskusijos, nenori sudaryti platfor-
mos akademiniam bendravimui, o tie-
siog mėgina panaudoti įsivaizduojamo
priešininko atstovus”, – pažymima
pranešime.

Pasak pranešimo autorių, Krem-
lius vienareikšmiškai nepasmerkė so-
vietinio režimo nusikaltimų Rusijoje ir
kitose šalyse ir, naudodamas valstybi-
nes įstaigas, taip pat specialiąsias tar-
nybas, mėgina manipuliuoti svarbių is-
torijos temų svarstymu.

„Kremliaus nuomone, kadaise
SSRS okupuotos ir/arba pajungtos
kaimyninės šalys tebėra pagrįstų Ru-
sijos interesų sritis”, – konstatuojama
Estijos užsienio žvalgybos departa-
mento pranešime.

Suabejojo, ar verta sukioti laikrodžius
Strasbūras (ELTA) – Europarla-

mentarai ragina atlikti išsamų sezo-
ninio laiko keitimo vertinimą ir pri-
reikus pakeisti šią praktiką, pažymima
priimtoje rezoliucijoje. 

Europos Parlamentas (EP) pažymi,
kad didelė dalis visuomenės nepaten-
kinta laiko keitimu, o moksliniai ty-
rimai nesuteikė aiškių išvadų, tačiau

atskleidė neigiamą poveikį žmonių
sveikatai. Europarlamentarai ragina
Europos Komisiją (EK) išsamiai įver-
tinti galiojančią tvarką ir prireikus pa-
siūlyti ją pakeisti. 

Lietuvos politikai jau ne vienerius
metus svarsto galimybes atsisakyti
vadinamojo vasaros laiko. Šį klausimą
ėmė kelti ir Estija, Lenkija, Suomija. 

N. Pelosi kalbėjo daugiau nei aštuonias
valandas. HotAir�nuotr.�

olimpiados čempionė yra įpusėjusi
pasirengimo Tokijo olimpinėms žai-
dynėms ciklą. Filmo kūrėjams ši spor-
tininkės rutina puikiai pažįstama. Fil-
mavimo komanda stebėti Rūtos pasi-
ruošimą Rio olimpinėms žaidynėms
pradėjo likus mėnesiui iki žaidynių. Iš
viso R. Buožio ir R. Darulio suburta ko-
manda Rūtos gyvenimo akimirkas fik-
savo daugiau nei pusantrų metų. Jų
kompiuteriuose nugulė daugiau nei 30
valandų filmuotos medžiagos.

Įvertinti R. Buožio ir R. Darulio ko-
mandos darbą bus galima greičiau nei
po mėnesio. R. Meilutytės gerbėjai do-
kumentinį filmą „Rūta” kino teatruo-
se galės pamatyti nuo kovo 2 dienos.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Tik antrąjį sezoną Nacionalinėje
krepšinio asociacijoje (NBA) rung-
tyniaujantis Domantas Sabonis

statistiškai greitai pasivijo Joną Va-
lančiūną. Indianos „Pacers” klube at-
siskleidęs aukštaūgis geriausiu Lie-
tuvos krepšininku ketvirtą kartą pri-
pažintą Toronto „Raptors” centrą kol
kas lenkia beveik visose statistinėse ka-
tegorijose.

Vasarą iš Oklahomos „Thunder” į
Indianapolį persikėlęs D. Sabonis nau-
jame klube tapo vienu lyderių. 21 metų
211 cm ūgio krepšininkas per rungty-
nes vidutiniškai įmeta po 12,4 taško, su-
griebia po 8,5 atšokusio kamuolio, at-
lieka po 2,1 rezultatyvaus perdavimo,
blokuoja po 0,5 metimo, o dvitaškius
meta 54 proc. taiklumu. 

Ketveriais metais vyresnio J. Va-
lančiūno rodikliai kol kas yra kuk-
liausi per pastaruosius penkis sezonus:
11,1 taško, 8,1 atkovoto kamuolio, 0,7 re-
zultatyvaus perdavimo ir 0,6 blokuoto
metimo. Gerokai rečiau už D. Sabonį
krepšį atakuojantis uteniškis gali pa-
sidžiaugti tik kiek geresniu pataikymu.
Pavyzdžiui, dvitaškius jis meta 56 proc.
taiklumu. 

Nuo 2012 metų už Atlanto žai-
džiantis, tačiau šį sezoną tik po 20 mi-
nučių ant parketo vidutiniškai pralei-
džiantis J. Valančiūnas per šį sezoną
uždirbs beveik 15,5 milijono, o antra-
metis D. Sabonis – vos 2,5 milijono do-
lerių. Vis dėlto panašu, jog aukštaūgių
akcijos NBA lygoje dabar yra gana

panašios vertės, o penkiomis minutė-
mis daugiau žaidžiantis D. Sabonis at-
eityje gali būti ir brangesnis.

O kurį iš NBA lietuvių savo ko-
mandoje labiau norėtų matyti patys
krepšininkai? Skirtingų vidurio puo-
lėjų pliusus pažymėję atletai rinkosi
įvairiai, o atsakymai parodė, jog D. Sa-
bonis yra ne mažiau geidžiamas ben-
draklubis už J. Valančiūną. „Į savo
komandą pasikviesčiau Domantą. Jis
žaidžia kietai, yra jaunas, talentingas.
Manau, kad jo potencialas yra gerokai
didesnis nei J. Valančiūno”, – sakė
Philadelphijos klube žaidžiatis pran-
cūzas Timothe Luwawu-Cabarrot. Savo
tautiečiui pritarė „Celtics” klubo žai-
dėjas Guerschon Yabusele, kuriam su
D. Saboniu yra tekę ne kartą kovoti jau-
nimo čempionatuose: „Rinkčiausi D.
Sabonį. Esu prieš jį žaidęs įvairiose jau-
nimo rinktinėse. Jau tada mačiau, kad
Domantas yra išskirtinio talento krep-
šininkas”. 

D. Sabonį labiau savo komandoje
norėtų matyti ir vienas „Celtics” ly-
derių Jaylen Brown, savo sprendimo
paaiškinti negalėjęs. Geriau tokio pa-
sirinkimo priežastis įvardinti sekėsi
„76ers” gynėjui Justin Anderson. „Į
savo komandą imčiau D. Sabonį. Jis
jaunesnis, jo potencialas didelis. Do-
mantas yra puikus žaidėjas, geras ka-
muolių skirstytojas ir atakų užbaigė-
jas. Nors yra jaunas, Domantas atrodo
subrendęs, todėl jis puikiai supranta
žaidimą”, – sakė J. Anderson.

D. Sabonis taps treneriu

Domantas Sabonis gavo naujas pareigas. Indianos ,,Pacers” krepšinin-
kas prestižinėje „Basketball Without Borders Global Camp” stovykloje
treniruos berniukus ir mergaites iš viso pasaulio. Stovykla vyks va-

sario 16–18 dienomis kaip dalis NBA „Visų žvaigždžių” savaitgalio. Vaikus
treniruos Al Horford (Bostono ,,Celtics”), Goran Dragič (Miami ,,Heat”), Do-
mantas Sabonis, Timofej Mozgov (Brooklyno ,,Nets”) ir Sam Dekker (LA
,,Clippers”). NBA žaidėjams padės tokios legendos kaip Dikembe Mutom-
bo, taip pat buvę NBA žaidėjai Adonal Foyle, Michael Cooper, Acie Law, Pops
Mensah-Bons, Bostjan Nachbar, Mamadou N’Diaye, Cherokee Parks, Tia-
go Splitter, Rod Strickland ir Ronny Turiaf. 

Šioje stovykloje iš Lietuvos tobulės Martynas Arlauskas, kuris priklauso
Kauno „Žalgirio” talentų kalvei. Domantas Sabonis NBA „Visų žvaigždžių”
savaitgalyje, be trenerio darbo, dalyvaus ir žais kylančių žvaigždžių rung-
tynėse.

Šimtus milijonų sirgalių prie tele-
vizijos ekranų kasmet sutrau-
kiantis laukiamiausias JAV spor-

to įvykis – Nacionalinės amerikietiško
futbolo lygos (NFL) finalas „Super
Bowl” – vasario 4 d. naktį Minnesoto-
je netikėtai baigėsi legendinio Tom
Brady bei jo vedamo New England
,,Patriots” klubo pralaimėjimu. Ko-
mandą finale netikėtai pranoko Phi-
ladelphijos ,,Eagles” – 41:33.

Stipriausia lygoje komanda – ,,Pa-
triots” – čempione tapo 2001, 2003,
2004, 2014 ir 2016 metais ir pagal titulų
skaičių galėjo susilyginti su šešias
pergales turinčiu Pittsburgho ,,Stee-
lers”. Bet NFL finalo vakaras pri-
klausė ne jiems, o komandai, kuri šį se-
zoną pergalės buvo verta labiau. T.
Brady vėl žaidė nuostabiai, bet ne ką
mažesnius stebuklus kūrė ir jo kon-
kurentas Nick Foles.

Philadelphijos klubo pasiekimai
kuklesni, bet miestas pagaliau turi ta-
lentingą komandą, kurios kiekvienas
narys atiduoda visą širdį. „Eagles”
paskutinį kartą lygos čempionais buvo
tapę 1960-aisiais, kai NFL finalas dar
nesivadino „Super Bowl”. Jie taip pat
tapo čempionais 1948 ir 1949 metais.

Šios abi komandos NFL finale kovojo
ir 2005-aisiais. Tuomet pergalę 24:21
šventė „Patriots”, kurioje jau tada pir-
maisiais smuikais griežė T. Brady ir
Bill Belichick. Po 13 metų Philadelp-
hijai pavyko atsilyginti. 

Laimėti „Patriots” šį kartą nepa-
dėjo netgi sportinė apranga. Statistikos
specialistai paskaičiavo, kad žaisdami
balta apranga, B. Belichick vyrai buvo
laimėję visus tris iki šiol žaistus „Su-
per Bowl”, o iš trylikos pastarųjų finalų
net 12-oje pergalę šventė būtent šviesia
apranga žaidusios komandos.

Šiemetinis „Super Bowl” buvo žai-
džiamas Minnesotoje, tik 2016-aisiais
pastatytame ir milijardą dolerių kai-
navusiame „US Bank” stadione. Nors
spaudė 18 laipsnių šaltukas, organi-
zatoriai nesunkiai išsprendė problemą
užtraukdami arenos stogą. Finalą ste-
bėjo per 66 tūkst. aistruolių, kurie už
bilietą paklojo nuo 3 iki 10 tūkst. JAV
dolerių. Prieš rungtynes Jungtinių
Valstijų himną atliko Pink, o pertrau-
kos metu įspūdingą pasirodymą su-
rengė Justin Timberlake. 

Kitais metais „Super Bowl” bus
rengiamas Atlantoje. 

Praėjus beveik dešimtmečiui D. Sabonis (d.) jau prilygsta vienam iš savo autoritetų.

J. Valančiūnas ar D. Sabonis?

Vis dėlto nemažai gerbėjų tarp
NBA žaidėjų turi ir J. Valančiūnas, kurį
į savo komandas norėtų pasikviesti
kiek vyresni bei tradicinius vidurio
puolėjus gerbiantys sportininkai.
„76ers” veteranas Trevor Booker teigė
norintis, kad J. Valančiūnas su ka-
muoliu žaistų gerokai daugiau nei jam
tai leidžiama daryti Toronto klube.
„Tai sunkus klausimas, bet jei turėčiau
rinktis, rinkčiausi J. Valančiūną. Man
patinka D. Sabonis, bet J. Valančiūnas
labiau”, – sakė T. Booker. J. Valančiū-
ną geriau vertina ir „Celtics” puolėjai
Abdel Nader bei Marcus Morris. Egip-
tietis nedaugžodžiavo ir pabrėžė po
krepšiais praverčiančią J. Valančiū-
no jėgą, o M. Morris pastebėjo, jog to-
kio tipo vidurio puolėjai NBA lygoje ap-
maudžiai tampa retenybe.

„Į savo klubą kviesčiau J. Valan-
čiūną, nes jis yra didesnis. Tai tikras
centras, kurių lygoje turime vis ma-
žiau”, – teigė šį sezoną per rungtynes
po 11,5 taško pelnantis M. Morris.
Lengviausia pasirinkti buvo kitam
Bostono ekipos aukštaūgiui Aaron
Baynes, kuris kartu su J. Valančiūnu
2010 metais kartu gynė Vilniaus „Lie-
tuvos ryto” garbę: „Jonas yra mano vy-
rukas. Žaidžiau su juo, gerai jį pažįstu,
todėl į savo komandą tikrai kviesčiau
jį”. 

„76ers” atakų organizatorius Jer-
ryd Bayless, žaidęs septyniuose skir-

tinguose NBA klubuose, teigė, kad jo
pasirinkimas priklausytų būtent nuo
to, kokie yra jo klubo tikslai. „Tai pri-
klauso nuo komandos, kurią turi, ir ką
nori su ja padaryti. Jonas ir Domantas
yra skirtingi žaidėjai, bet abu jie yra
geri. Domantas žaidžia visai kaip jo tė-
vas ir gerai skirsto kamuolius. Šį se-
zoną tas vyrukas yra daug geresnis nei
praėjusį. Tuo metu Jonas yra tikrai ge-
ras tradicinis vidurio puolėjas”, – dės-
tė J. Bayless.

Kalbant apie tai, kokio vidurio
puolėjo labiau reikia NBA koman-
doms, išsiskyrė ir legendinių šios po-
zicijos atstovų nuomonės. „Raptors”
klubo sėkmę įvertinančiam Dikembe
Mutombo labiau patinka J. Valančiū-
nas. Tuo metu gynybą pabrėžiančiam
keturiskart NBA čempionui Robert
Parish labiau imponuoja D. Sabonis,
kuris šį sezoną specialistus stebina
patobulėjusia gynyba.

Kai D. Saboniui buvo tik 12 metų,
jo vyresnysis brolis Tautvydas pradė-
jo žaisti su J. Valančiūnu Lietuvos še-
šiolikmečių rinktinėje, kurios pagrin-
das vėliau skynė apdovanojimus vi-
suose jaunimo čempionatuose. Ben-
draudamas su JAV žiniasklaida, „Pa-
cers” centras neseniai atskleidė, jog jau
tuomet, būdamas dvylikmetis, jis pra-
dėjo lygiuotis į brolio komandos drau-
gą ir sekti jo pavyzdžiu. 

Svarbiausiame JAV sporto
renginyje –„Eagles” pergalė

,,Super Bowl” finalas
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-metį pasitinkant: LIETUVĄ KĖLĖ DAUG RANKŲ 
Skaičiuodami vis mažėjančias dienas iki svarbaus valstybės jubiliejaus, pažvelkime į tuos žingsnius, kurie atvedė mūsų tautą prie Nepriklausomybės akto paskelbimo. 

Vasario 16-osios link: laisvė paskelbta (9)
ALGIRDAS GRIGARAVIČIUS

Pradžia – 2017�m.�gruodžio�16�d.�,,Drauge”

1918 m. sausio 20 d. Petras Klimas
dienoraštyje užfiksavo, kad Lietuvos Ta-
ryboje Centro kuopą sudaro Antanas
Smetona, Jokūbas Šernas, Kazimieras
Šaulys, Vladas Mironas, Alfonsas Pet-
rulis, Jonas Basanavičius, Donatas Ma-
linauskas, Jurgis Šaulys (?) ir eilučių
autorius.1 J. Basanavičius autobiogra-
fijoje sausio 14 d. įrašė žinią apie „Lie-
tuvos aido” redakcijoje įvykusį dešim-
ties LT narių pasitarimą Centro kuopai
„sutvarkyti”.2 Tai sumanė A. Smetona,
siekiant išsaugoti vienybę LT ir nenu-
traukti derybų su vokiečiais. Tartasi su
krikščionimis demokratais dėl būsimų
„ministerijų” pasiskirstymo. Vasario 16
d. J. Šauliui ir J. Basanavičiui atsisa-
kius LT pirmininkauti, šie parėmė A.
Smetonos kandidatūrą.3

Buvusių viltininkų ir vairininkų
priskyrimas politikos „viduriui” ro-
dėsi natūralus, tuo metu dar buvus
neaiškiame idėjų ir galimybių pasau-
lyje. Taigi, skilimo LT metu nepartiniai
inteligentai, „centristai”, bandė orga-
nizuotis. Žinome vieną atvejį, kai jų at-
stovai parodė iniciatyvą. 1918 m. bir-
želio 18 d. LT „centristai”, P. Klimas ir
J. Basanavičius, kairieji, J. Vileišis, M.
Biržiška ir S. Kairys, bei A. Stulginskis
kreipėsi į prezidiumą dėl IX sesijos
darbotvarkės, siūlydami mėnesio pa-
baigoje apsvarstyti politinę krašto pa-
dėtį ir artimiausius uždavinius: val-
džios organizavimą ir parengiamuosius
Lietuvos sutvarkymo darbus.4 Konsti-
tucinės monarchijos pasirinkimas pa-
greitino ir tautininkų konsolidaciją, nes
J. Basanavičius 1918 m. liepos 10 d. au-
tobiografijoje užfiksavo, kad dalyvavo
jų frakcijos LT posėdyje, kuriame A.
Smetona pranešė apie Urachą ir jo rin-
kimus, liepos 25 d. – „Lietuvos aido” re-
dakcijoje įvykusiame Tautos pažan-
gos partijos susirinkime, rugsėjo 25 d.
– vėl susirinkime redakcijoje, kur Al-
fonsas Petrulis pasakojo apie kelionę į
Berlyną ir Šveicariją, o spalio 29 d. –
„Tautos pažangos” frakcijos pasikal-
bėjime dėl Ministrų Kabineto sudary-
mo.5

Tarybai Berlyne talkinęs Mikelis
Ašmys (1891–1918 12 01) vasario 12 d.
laiške informavo Vilių Gaigalaitį (1870–
1945), Prūsijos landtago deputatą, apie
nepriklausomybės skelbimo reikalus:
„Jūsų laiškelį gavau. P[onas] [Jurgis]
Š[aulys] išvažiavo jau subatoj, bet žada
po neilgo [laiko] vėl grįžti. Jam dar
esant atvažiavo dar p. O[lšauskas] ir
vyskupas Karevičius, kurie du dar ir
yra čionai. Buvo neseniai pas Liuden-
dorfą, o vakar pas kanclerį. Dalykai da-
bar taip: Liet[uvos] neprigul[mybė] dar
nepaskelbta, bet tat žada nusiduoti šio-
se dienose, vis lyg daug ar Vokiečiai su-
tiks ar ne. Jeigu sutiks, kas rytoj atsi-
vers Hauptequartiere [Vyriausiojoj
būstinėj], tai gerai, šiaip žada jie kovo-
ti dėl savo teisių. Tarybos skilimas
įvyko taigi ne neprigul[mybės] balsa-
vimo, bet dėl to, kam ir kokioj formoj
paskelbti. 12 tarybos narių norėjo pri-
imti vokiečių pasiūlymą, neprigul[my-

bės] paskelbimą pranešti vien rusams,
o ir tai tik dalimis. Dabar rodos ir kiti
ant nebeišsileidžia ir Tarybos irimas ro-
dos nėra galutinis, bet vienybė – šiokia
tokia – išliks. Anie 4 ir dar nebuvo ofi-
cialiai išstoję. Rašau ant greitųjų – jau
po kelių valandų išvažiuoju. Jeigu vis-
kas seksis, būsiu po 24 valandų jau per
sieną.” M. Ašmys dėl kaizerinės val-
džios persekiojimų turėjo skubiai
sprukti į Lozaną, kur redagavo Lietuvių
informacijos biuro leidžiamą žurnalą
„Lietuva” vokiečių kalba. Prieraše įra-
šė, kad „p. Erc[bergeris] neatvyko, nors
labai reikalingas ir prašomas.”6 Mini-
mas vienas iš Vokietijos Katalikų cent-
ro partijos lyderių ir frakcijos reichs-
tage vadovas Mathijas Ercbergeris
(1875–1921), siekdamas pasipriešinti
Prūsijos įsigalėjimui reiche, rėmė ka-
talikiškos Lietuvos nepriklausomybės
siekį, tikėdamasis katalikiškų Vokie-
tijos Pietų žemių sąjungininkės 1917 m.
vasaros pabaigoje su lietuvių veikė-
jais Šveicarijoje sutarta Vilhelmo Ura-
cho kandidatūra į Lietuvos sostą.

Sausio 26 d. Steponas Kairys pa-
skelbė, kad kairieji pasitraukia iš Ta-
rybos. Sunerimę dėl suirimo krikščio-
nys demokratai ieškojo išeities. Kitos
dienos Tarybos posėdyje priimama
Justino Staugaičio pasiūlyta formu-
luotė (prieš tai jis perskaitė krikščionių
demokratų pareiškimą), kad vokie-
čiams per tris savaites „tinkamai” ne-
pripažinus Lietuvos nepriklausomy-
bės Taryba anuliuos jiems duotus pa-
sižadėjimus.7 Vokiečiai, išgavę 1917 m.
gruodžio 11 d. konvencijų pažadus, ma-
nipuliavo jais Bresto taikos konferen-
cijoje ir nemanė imtis rimtų politinių
permainų Lietuvoje. 

Nutarimas leido P. Klimui pradėti
derybas su išstojusiais, o Vasario 16-ąją
J. Staugaičiui būti išrinktam antruoju
vicepirmininku ir išsaugoti signatarų
vienybę. Liudo Giros liudijimu po 1917
m. rugsėjo konferencijos Vilniuje, 23
dieną, steigiamojoje krikščionių de-
mokratų partijos konferencijoje iš-
rinktas Centro komitetas (pirmininkas
A. Stulginskis, nariai L. Gira, Kazi-
mieras Bizauskas, Klemensas Ruginis,
kunigai Pranciškus Dogelis, Mečislovas
Reinys, Kazimieras Čibiras) posėdžiauti
ir aptarti jų frakcijos veiklą LT rink-
davosi dažnai, o svarbesnių klausimų
svarstymuose dalyvaudavo ir ne CK na-

riai.8 Pasak L. Giros dienoraščio sausio
22 d. krikščionių demokratų frakcija Ta-
ryboje raginta laikytis savo principų, 27
d. A. Stulginskis pareiškė jog norįs
protestuodamas kaip kairieji pasi-
traukti, bet CK nesutiko, o 31 d. ap-
svarstė pirmininko inicijuotos Centro
kuopos steigimą, vasario 15 d. posė-
džiavo net du kartus, konstatuojant, kad
su juo teliko J. Šernas, V. Mironas ir A.
Petrulis.9

Skelbiamas tekstas publikuotas
okupuotame Vilniuje leistame krikš-
čionių demokratų srovei priskirtiname
savaitraštyje „Vilniaus rytojuje” vie-
nuoliktųjų Vasario 16-osios metinių
proga. Pagrindiniu šio leidinio straips-
nių autoriumi buvo Rapolas Mackevi-
čius-Mackonis (1900–1982). Lietuvoje
tokia publikacija dėl trinties tarp krikš-
čionių demokratų ir valdžioje esančių
tautininkų buvo sunkiai įmanoma. Pa-
čios Nepriklausomybės akto atsiradimo
aplinkybės, švenčiant jo dešimtmetį,
buvo pakankamai glorifikuotos ir pa-
teiktos herojišku pavidalu, pabrėžiant
tautininkų nuopelnus valstybės kūri-
me, nes jas reikėjo priešpastatyti Stei-
giamojo seimo įvaizdžiui.

Spėti, kas yra dienoraščio ištraukos
autorius, padeda pradžioje minima ke-
lionė. Į LT posėdžius iš Kauno važinė-
jo P. Dovydaitis, Panevėžio – K. Bi-
zauskas, Aukštosios Panemunės prie
Kauno – Garliavos dekanas J. Staugai-
tis. Tikėtina, kad tai krikščionių de-
mokratų partijos CK narys K. Bizaus-
kas. Patikrinus redakcijos, R. Macke-
vičiaus-Mackonio fondus, saugomus
Mokslų akademijos bibliotekos rank-
raštyne (f. 246, 269), teksto aptikti ne-
pavyko.

Nauja tai, kad užfiksuotas A. Stul-
ginskio ir J. Vailokaičio ketinimas taip
pat trauktis iš LT, A. Smetonos reaga-
vimas į kairiųjų pasitraukimą, kreipi-
masis į Vokietijos užsienio reikalų mi-
nisterijos atstovą Vilniuje Georgą Bo-
niną netrukdyti cenzūrai skelbti Va-
sario 16-osios akto, pasitraukusiųjų
dalyvavimas LT vasario 12 d. posėdyje.
Tekstas parodo, kad vyko intensyvus
nedidelio lietuvių būrelio politinis gy-
venimas.

„Iš Tarybos nario dienyno”

Vilniuje, šeštadienis, 1918 m, sausio

26 diena. Iš kelionės, daiktus palikęs sto-
tyje, tuojau nusiskubinau į Tarybos
posėdį. Yra J[urgis] Šaulys iš Berlyno
ir kąn. K[onstantinas] Olšauskas iš
Berno. Pasirodo: čia yra [R.] Nadolny, at-
stovas Auswertiges Amt'o [Užsienio
reikalų ministerijos], ir eina derybos dėl
paskelbimo notifikacijos rusams ir vo-
kiečiams. Rusams pirmąją 11. XII. 17 m.
dalį, vokiečiams abi dali su Steigia-
mojo Seimo priedu.

Kilo ginčų tokių, kokių nesu matęs.
Kairieji protestuoja prieš tokį pastaty-
mą ir reikalauja, kad būtų abiem vy-
riausybėm notifikuota ta pati pirmoji
dalis su Seimo priedu. Dauguma nu-
balsuoja, kad diskusijų nereikia ir eiti
prie balsavimų. Kairys paskelbia savo,
[Jono] Vileišio ir [Stanislovo] Naruta-
vičiaus vardu, kad, jei jų formula nebus
priimta, jie išstoja iš Tarybos, Smetona
ir Šaulys praneša, kad jei anoji jų for-
mula nebus priimta, tai jie išstosią iš
prezidiumo. Balsuojama. Priimta Sme-
tonos 12 balsų; prieš balsavo: Kairys,
Biržiška, Vileišis, Narutavičius, Stul-
ginskis. Susilaiko trys: Staugaitis, Vai-
lokaitis, Smilgevičius. Kairys, Vilei-
šis, Narutavičius apleidžia Tarybą. Kal-
bos. Smetona sako: nusileisti esą ne-
galima.

Toji amputacija būsianti ankščiau
ar vėliau neišvengiama. Reikia tik eiti
stačiai prie tikslo. Buvo daug ir kitų kal-
bų. Įspūdis sunkus. Krikščionys de-
mokratai jaučia didelį krizį ir beveik ne-
mato galimybės veikti. [Aleksandras]
Stulginskis su [Jonu] Vailokaičiu svy-
ruoja, ar ir jiems neišstoti. Sunku vis-
kas ir aprašyti. Sausio 28 d. Tarybai įtei-
kė pareiškimą Biržiška apie savo pasi-
traukimą iš Tarybos. Kalbama dėl su-
sidariusios padėties. Vokiečiams pra-
nešta visas krizio stovis. Renkama de-
legacija Braston, (Smetona, Šaulys, Ol-
šauskas) ir delegacija Berlynan (jie ir
Staugaitis, [Jonas] Smilgevičius, Kli-
mas). Po piet kr.-demokratų Vilniaus
skyriaus susirinkimas. Kalbėta apie
susidėjusį stovi: Stulginskis, kurs manė
išeiti iš Tarybos, prižadėjo kol kas to ne-
daryti. Pirmadienį I.28 d. įėjo Tary-
bon visų trijų išstojusių narių pareiš-
kimai. Silpni – ypač Narutavičiaus.
Taryba, anot jų, peržengusi savo kom-
petencijas. Kalta Tarybos didžiuma, gi
savo teroro nemini: nekalčiausi avinė-
liai. Klimas pareiškė, kad jis savo pa-

Pirmoji Lietuvos valstybės taryba, kuri 1918 m. vasario mėn 16 d. pasirašė Lietuvos Ne-priklausomybės Aktą. Iš kairės: Jonas Vileišis,  dr. Jurgis Šaulys, kun. Justinas
Staugaitis, Stanislovas Narutavičius,  dr. Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, kan. Kazimieras Šaulys, Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius. Stovi iš k.: Kazimieras
Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, kun. Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras
Stulginskis, Jokūbas Šernas, Pranas Dovydaitis.                                               A.�Jurašaičio�nuotr.�/�Lietuvos�centrinis�valstybės�archyvas.�A073-P0955
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žiūromis socialistas demokratas, bet prie partijos ne-
prigulįs. Jis mato iš didžiumos terorizmą ir pragaiš-
tingą forsavimą, todėl manąs, jei nebus su išstojusiais
daromi susiartinimo ryšiai, irgi iš Tarybos išeiti. Sme-
tona nusistato labai griežtai. Stebėtina: nebepažinti
Smetonos!

Jis pats prisipažįsta padaręs klaidų, būtent: 1)
kam nebuvo protestuota, kuomet per konferenciją Kai-
rys ir Biržiška pasisakė išstosią iš Tarybos partijos
pareikalavimu, 2) kam buvo priversta atsisisakyti du
nariu, kad užleidus vietas Vileišiui ir Narutavičiui.
Bet dabar esą nebereikia daugiau klaidų daryti. Vil-
niuje pasirodė jau proklamacija prieš Tarybą. Iš
Berlyno ilgai laukta atsakymo. Vokiečiai savo Bals-
togės ir Gardino „verwaltung” (apygarda) sujungė su
Lietuvos sritimi. Pavadinta toji sritis – Lietuva.

Vasario 11 dieną buvo Tarybos posėdis Mokslo
Draugijos bute. Išklausyta pranešimo delegatų, grį-
žusių iš Berlyno. Nutaria daryti savarankus žingsnis.
Taika Brastoje su Ukraina. Trockis kapituliavo ir at-
sidavė vokiečių valiai. Nutarta kreiptis į Ober Ostą,
kad sustabdytų arklių, ir veislinių gyvulių ėmimą, nes
karas pasibaigė.

Atsiskyrėliai visi dar nedavė atsakymo, tai Ta-
rybos mažiau veikta. Vasario 12 d. buvo Tarybos „bly-
nai”. Atėjo ir pirmeiviai. Grįžo iš Berlyno vyskupas
[Pranciškus] Karevičius ir kan[auninkas] Olšauskas.
Viskas esą geriausiam stovyje. Su išstojusiais eina de-
rybos. Jie iš pradžių statė visą eilę reikalavimų: l) kad
iš prezidiumo išeitų Smetona ir Šaulys,2) kad būtų
šaukiama „demokratiškesnė” konferencija, kuri iš-
rinktų „tinkamą” Tarybą ir t. t.

Paskui tuos savo reikalavimus atsiėmė. Visas gin-
čas lokalizavosi apie žodį „galutinai” (sprendžia Sei-
mas). Jie nori jį išmesti, Tarybą buvo nusistačiusi pa-
likti. Derybos nebaigtos. Viena aišku: jie nori suardyti
Tarybą. Mums gi turi būti irgi viena aišku: neduoti
jos ardyti. Dabar reikia nusileisti. Politikos taktas rei-
kalauja, kad, skelbiant nepriklausomybę, būtų visi,
o, paskui tesižinie, sveiki.

Vasario 15 d. Tarybos posėdy nutarta priimti ko-
misijos su išstojėliais sutiktą tekstą, Kartu su tuo at-
sisakė, prezidiumas. Vesti pavesta seniorui Basana-
vičiui. Jis pasakė: išrinkot mane į tokią aukštą vie-
tą, aš nežinau, kas kalbėti.10 Vadinasi – krizis. Kitas
posėdis nutarta rytoj.

Vasario 16 d. krikščionys-demokratai vienan
balsan nutarė prašyti Smetoną pasilikt pirmininku
ir vesti Tarybos politiką.

1918 m. Vasario 16 diena. Smetona sutiko staty-
ti savo kandidatūrą pirmininku, bet kairieji dėl jo at-
sisakė įeiti į prezidiumą. Išrinkta: Smetona pirmi-
ninku, Staugaitis, Šaulys ir Šernas. Staugaitis išrinkta
vicepirmininku. Susidarius prezidiumui, nutarta
Lietuvos nepriklausomybės aktas. Visas nutarimas
priimta vienan balsan; Čia aš jo nekartosiu. Balsuo-
ta tris kartus.

Pirmąją dalį priėmė visi, antrąją – be keturių (dėl
žodžio „galutinai”) ir trečiąją – visi. Delegacijon
Berlynan išrinkti Smetona; Staugaitis, Šaulys, Smil-
gevičius, Narutavičius. Čia visako nepaminėsiu,
sunku ir aprašyti. Manau, kad socialistai darys nuo-
latinę obstrukciją. Popietiniame Tarybos posėdyje
būta įvairių dalykų, vienok šiaip taip sesija baigta 10
val. vakarą. Po Žemaičių vyskupo kelionės aišku, kad
vokiečiai šiomis dienomis proklamuos Lietuvą Len-
kijos pavyzdžiu. Taryba savo nutarimą padavė spau-
don. Kreiptasi pas Bonniną (?), kad praneštų cenzū-
rai, kad ši nekliudytų. Jis atsakė: dėl to reikia susi-
žinoti su Berlynu. Vasario 18 dieną nuo Ercbergerio
gauta telegrama, kad viskas tvarkoje ir klausia,
kada atvyks delegacija Berlynan. Atsakyta: neaišku.
Privačiai duota Berlynan žinia apie visą dalyką.
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Vilniuje, T. Kosciuškos gatvės skvere, atidengtas
paminklas broliams Vileišiams, tautinio atgimimo ža-
dintojams, pirmosios Nepriklausomos Lietuvos kū-
rėjams. Tai – vienas pirmųjų valstybės šimtmečio sos-
tinėje programos renginių, skelbia Vilniaus savival-
dybė.

Skulptūros projekto autorius – Regimantas Mi-
dvikis (1947–2015), architektai Linas Krūgelis ir
Ričardas Krištapavičius. Projekto autorius R.

Midvikis yra sakęs, kad brolių Vileišių, sėdinčių prie
stalo, idėja yra simbolinė, tačiau visiems supran-
tama, atspindinti jų tarpusavio ryšį ir santykius.

Paminklas pastatytas Vileišių giminės inicia-
tyva – 2006 m. giminė įsteigė asociaciją „Vileišių fon-
das”, kurio pirmininkas – Jono Vileišio proanūkis
verslininkas Gediminas Tursa. Su fondu Vilniaus
miesto savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbia-
vimo sutartį.

„Noriu pasidalinti prisiminimais: mano tėvo,
signataro Jono Vileišio mintys būdavo tik apie Lie-
tuvą. Mano dėdei kelių inžinieriui Petrui Vileišiui
ši vieta prie upės būtų labai patikusi, nes jis labai
mylėjo šią upę, ir viską darė tik Lietuvai. Gydytojas
dėdė Antanas su žmona Emilija buvo tikri patriotai,
steigė įvairias draugijas, įkūrė pirmą lietuvišką mo-
kyklą ir rinko jai lėšas Amerikoje. Linkiu, kad Lie-
tuva per amžius būtų laisva ir nepriklausoma”, –
sakė iškilmėse dalyvavusi Jono Vileišio dukra Rita
Vileišytė Bagdonas. 

„Ryškūs ir reikšmingi, drąsūs ir išmintingi bro-
liai Vileišiai gimė Vincento ir Agotos, laisvų vals-
tiečių šeimoje, turėjo galimybę siekti mokslo ir ati-
davė Lietuvai ir Vilniui žymiai daugiau nei kiti, rū-
pinosi, kad Vilnius būtų lietuvybės židinys, kad jis
per amžius liktų Lietuvos sostine. Tai ypatinga do-
vana Lietuvai, jų gyvenimas ir darbai be galo mus
įkvepia”, – kalbėjo Vilniaus meras Remigijus Ši-
mašius. 

„Šiandien šis paminklas čia nestovėtų, jei visi
nebūtume iškovoję Nepriklausomybę, todėl šiandien
esu dėkingas visiems signatarams, pasirašiusiems
Nepriklausomybės aktą, dėkingas gynusiems Te-
levizijos bokštą, dėkingas visiems rėmėjams, šeimai,
prisidėjusiems prie šio paminklo atsiradimo. Dėkoju
ir kviečiu – švęskime gyvenimą!”, – sakė Jono Vi-
leišio proanūkis G. Tursa. 

Laisvų karališkųjų valstiečių šeimoje gimę
broliai Vileišiai – tautinio atgimimo žadintojai,

pirmosios Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai.
Jauniausias brolių, advokatas Jonas Vileišis

(1872–1942), – Nepriklausomybės akto signataras.
Nuo pat XIX a. pabaigos jis dalyvavo Lietuvos, tuo-
met įėjusios į carinės Rusijos sudėtį, politiniame gy-
venime. 1904 m. gavo carinės valdžios leidimą leis-
ti „Lietuvos ūkininką”, 1907–1909 m. leido „Vil-
niaus žinias”, laikraštį panaikinus tapo „Lietuvos
žinių” leidėju ir redaktoriumi. J. Vileišio veiklą ku-
riant Nepriklausomą Lietuvą sunku pervertinti: 1905
m. jis buvo Didžiojo Vilniaus Seimo Vilniuje orga-
nizacinio komiteto narys, įvairių lietuviškų drau-
gijų, lietuviškų mokyklų steigėjas.

1917–1920 m. J. Vileišis buvo Lietuvos Tarybos
narys, vienintelis, balsavęs prieš 1917 m. gruodžio
11 d. Lietuvos nepriklausomybės deklaravimą, ku-
riuo numatyta nustatyti Lietuvos priklausomybę Vo-
kietijai. Pirmaisiais Nepriklausomybės atgavimo
metais ėjo vidaus reikalų ir finansų ministrų pa-
reigas. 1921–1931 m. buvo Kauno burmistras ir,
kaip teigiama, miestas ėmė klestėti būtent jo vado-
vaujamu laikotarpiu.

Gydytojas Antanas Vileišis (1856–1919) aktyviai
steigė lietuvių kultūros draugijas. 1898 m. iš moks-
lų Peterburge grįžęs į Vilnių, jis buvo vienas „Auš-
ros” švietimo draugijos (1905), „Rūtos” (1909), Lie-
tuvių mokslo draugijos (1907), Lietuvių draugijos nu-
kentėjusiems dėl karo šelpti (1914) ir pirmosios lie-
tuviškos dviklasės mokyklos steigėjas.

Inžinierius, Lietuvos visuomenės ir politinis vei-
kėjas Petras Vileišis (1851–1926) rėmė lietuviškos per-
iodinės spaudos leidimą, bendradarbiavo laikraš-
čiuose „Varpas” ir „Aušra”, pats rašė ir vertė kny-
gas, pats jas leido ir platino. 1900 m. grįžęs iš Rusi-
jos, kur tiesė geležinkelius, į Vilnių, čia įsteigė me-
chanines žemės ūkio padargų dirbtuves. 1904 m. pa-
statė spaustuvę lietuviškoms knygoms leisti, įstei-
gė lietuviškų knygų knygyną. 1904–1909 m. leido ir
redagavo pirmą legalų lietuvišką dienraštį „Vilniaus
žinios”. 1905–1906 m. pasistatė Vilniuje namus, ku-
riuose po jo mirties įsikūrė „Ryto” švietimo drau-
gija ir Lietuvių mokslo draugija. 1905 m. buvo vie-
nas Didžiojo Vilniaus Seimo iniciatorių, Lietuvių
mokslo draugijos (LMD) steigėjas, nuo 1907 m. – LMD
valdybos narys.

Savo lėšomis išleido apie 100 lietuviškų leidinių.
1922–1923 m. sandūroje keturis mėnesius buvo Lie-
tuvos susisiekimo ministru Ernesto Galvanausko ka-
binete.

„Vienas didžiausių istorijos herojų man yra Pet-
ras Vileišis. Nesvarbu, kur jis tiesė tiltus – Rusijo-
je, Ukrainoje ar Lietuvoje, bet jis dirbo jau globaliai
– kaip rangovas, kaip verslininkas. Jis pastatė pir-
mąją Vilniaus metalo gamyklą, ji buvo jo Vilniaus
lietuvinimo utopijos pagrindas – į tą naują moder-
nų fabriką lietuviai buvo priimami prioritetine
tvarka, iš ideologinių sumetimų, kad Vilniuje jų pa-
daugėtų. Sakytum, – ankstyvojo nacionalizmo ap-
raiškos. Maža to: Vileišis sukišo visus savo pinigus
į tą fabriką, į „Vilniaus žinių” rėmimą. Ir vėl plikas
išvažiavo į Rusiją uždarbiauti, ir vėl uždirbo di-
džiulius pinigus. Grįžo iš Rusijos ne visai plikas, bet
labai daug prarado per akcijas ir kitas kapitalo for-
mas. Bet vis tiek – buvo pašėlusiai turtingas žmogus,
mūsų masteliais matuojant, kaip ir Jonas Basana-
vičius, kuris sugrįžęs po 1905-ųjų beveik visą laiką
gyveno viešbutyje, išsinuomojęs didžiulius aparta-
mentus”, – ,,Verslo žinioms” yra sakęs prof. Egidi-
jus Aleksandravičius.

,,Verslo žinios”, ELTA

Broliai Vileišiai, sėdintys prie stalo – tokia simbolinė paminklo projekto autoriaus Regimanto Midvikio idėja, nusa-
kanti jų tarpusavio ryšį ir santykius.                                                                               Žygimanto�Gedvilos/15min.�nuotraukos

Atidengtas paminklas broliams Vileišiams

Paminklo atidengimo iškilmėse dalyvavo iš JAV atvyku-
si signataro Jono Vileišio dukra Rita Vileišytė Bagdonas.  
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

Center�for�Health
1200�S.�York,�Elmhurst,�IL�60126

Tel. 331-221-9004

ChIRuRgAI

VIDAuS LIgoS 

oDoS LIgŲ SPECIALIStAI

AKIŲ LIgoS

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701�W�69�th�St.,�Chicago,�IL
5706�W�111th�St.,�Chicago�Ridge,�IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192�Walter�St,�Lemont,�IL�60439
963�N.�129th�Infantry�Dr.�#110

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-723-1854

VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų,�Nosies,�Gerklės�ligos,�Chirurgija,
Klausos�aparatai

7350�W.�College�Drive,�Suite�208
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-9199

AuSŲ, noSIES, gERKLĖS LIgoS 

StuBuRo IR SKAuSMo LIgoS 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos
7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Tel. 773-434-2123
Valandos�susitarus

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros,�sprando,�galvos,�sąnarių,�
sužeidimų�darbovietėje�bei�kitų�vietų

skausmo�diagnozės�ir�gydymo�specialistai.
Elmhurst: 630-748-3300

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595

Barrington: 847-852-2000
www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos�ligų�specialistas�gydo�odos�

teigiamus�ir�neigiamus�auglius�ir�žaizdas.
Kosmetinė�chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

•�Lietuviška�duona�ir�raguoliai
•�Vestuviniai�ir�įvairūs�tortai
•�Siunčiame�mūsų�produktus�UPS
•�Atidaryta�7�dienas�per�savaitę
•�Aplankykite�mūsų�svetainę�– www.racinebakery.com

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024�235th�St.,�Douglaston,�NY�11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl�informacijos�skambinkite�Ritai�Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo’’ laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas
stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas • 4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 •
tel: 773-585-9500 • www.draugofondas.org

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus ir į Dainų ir Šokių Šventę 2018 m. 
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

S K E L B I M A I  773-585-9500

SKAItyKIte 
,,DrAugą”
greIčIAu! 

www. draugas.org
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PerSPeKtyVuS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIrKIMAS, PArDAVIMAS,

FINANSAVIMAS, PerFINANSAVIMAS ir
NuOMA

Rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

Surašymas Nr. 80
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

S K E L B I M A I
773-585-9500

DRAUGAS
— nuo 1909 metų —

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį

Mano laikraštis – nuolatinis
– patikimas – mus siejantis! 

Naujiems prenumeratoriams
$120 metams $65 pusei metų
$115 internetinė (pdf) metams
$30 internetinė (pdf) trims mėnesiams 

www.draugas.org

�

�
�
�

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

$99

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame�lietuviškai,�ispaniškai,�angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

DAntŲ gyDytojAI

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų�gydytoja

11739�Southwest�Hwy,�
Palos�Hts,�IL�60463

9201�Broadway�Ave.,�Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055�S.�Roberts�Road,�Hickory�Hills,�IL
1�mylia�į�vakarus�nuo�Harlem�Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos�susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų�gydytoja

10745�Winterset�Dr.
Orland�Park,�IL�60467

708-873-9074
Valandos�susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų�gydytoja

9356�S.�Roberts�Road
Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-2131
Valandos�susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja
15543�W.�127th�St.
Suite�101,�Lemont,�IL
Tel. 630-243-1010

Valandos�susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos�,,TOP�DENTIST”�2009�M.
318�W.�Touhy�Avenue�
Park�Ridge,�IL�60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
•�tiltai,�karūnos,�protezai
•�vaikų�dantų�gydymas
•�šaknies�kanalų�valymas
•�chirurgija
•�parodontozės�specialistas�kabinete
•�kosmetinės�procedūros�—�,,veneers”,�
balinimas�•�TMJ/TMD�gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

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

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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 

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

Automobilių�remonto�dirbtuvei
Wheeling�premiestyje�reikalingas

prityręs�automechanikas-technikas,
dirbantis�su�savais�įrankiais.�Pilnalaikis

darbas,�geras�atlyginimas.
Skambinti�Tony

tel. (847) 847-808-9544
arba�(847) 208-2660
arba�rašyti�el.�paštu:

hitech207@yahoo.com

PASLAUGOS

5 raidės:
APSTU – DANGA – DIDRO – GELDA – LAIMĖ – LYRAS – OTAVA
– SĖKMĖ – SERBĖ – SULIG – SŪRIS – TANGO.

6 raidės:
ETERIS – GRIFAI – IŠVIEN – YBIŠKĖ – KAŽKUR – MAIŠAI –
NENDRĖ – REIKMĖ – SPRAGA – TEMIDĖ – TEŠMUO – ŽIRNIS.

7 raidės:
DŽERSIS – IDEALAI – ĮRANKIS – LIEPYNĖ – NIAGARA –
OBUOLYS – POMĖGIS – RŪSTYBĖ – SENYSTĖ – SERMĖGA –
ŠALČIAI – TRYLIKA.

8 raidės:
AGUROTIS – BARZDYLA – MĖSĖČIAI – NUGARĖLĖ – OLANDI-
JA – PAKUPETĖ – PRIESAGA – SLĖPSNOS.

9 raidės:
EURITMIJA – ĮBRĖŽIMAS – KULNIUKAS – LYDKROSNĖ –
MONOPOLIS – ORDINARAS – SAULAŠARĖ – SAVISTABA.
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RASA SĖJONAITĖ  

Pasiilgstu raugintų agurkų ir lietuviškos silkės, –
sako trisdešimtmetis Valentinas Bakaitis, kuris jau
aštuonerius metus gyvena Naujojoje Zelandijoje.

Valentinas  gimė ir augo nedideliame kaime, Širvintų
rajone. Baigęs vietos mokyklą Vilniaus universitete, Ma-
tematikos ir informatikos fakultete studijavo pra-
džioje progra mų sistemų specialybę, vėliau – infor-
matikos mokslus. Kaip pats sako, dalykai jam patiko,
o studijos – ne. Todėl vėliau perėjo į Vilniaus kolegiją,
ten įgijo profesinio bakalauro dip lomą, kuris, beje, vė-
liau labai pravertė gaunant Naujosios Zelandijos vizą. 

Žinau, kad Tavo atsiradimas Naujojoje Zelandijoje yra
šiek tiek kurioziškas, nors iš šalies viskas regisi kaip didelė
sėkmės istorija. Papasakok apie tą pramintą kelią į atokiausią
pasaulio kraštą.

Dar būdamas studentas pradėjau savarankiškai
dirbti laisvai samdomu programuotoju. Kadangi dir-
bau nuotoliniu būdu, užsakovų rasdavau ne tik Lie-
tuvoje, bet ir kitose šalyse. Vienas iš tų užsakovų buvo
kompanija iš Naujosios Zelandijos. Jiems vyk džiau ke-
lis užsakymus, tačiau greitai pastebėjau, kad labai ne-
patogu su jais  bendrauti, nes laiko skirtumas – apie
12 valandų, todėl arba jie miega, arba aš. Toks darbo
režimas išvar gi no ir po kurio laiko pranešiau jiems,
kad daugiau nežadu su jais dirbti. Jie atsakė, kad jiems

bus labai negerai, jei aš nustosiu iš jų imti užsakymus
ir davė suprasti, kad jie vos ne bet ką padarys, kad tik
toliau dirbčiau. Pu siau juokais parašiau, kad jeigu jie
pasiūlys man pastovų darbą Naujo joje Zelandijoje, aš
galiu svarstyti galimybę persikraustyti. 

Netrukus gavau atsakymą, kad mano pasiūlytas
variantas jiems la bai tinka ir jie net pasiryžę apmo-
 kėti mano kelionės išlaidas. Nuo tos die nos ir prasi-
dėjo mano naujo gyve nimo nuotykiai Naujojoje Ze-
landijoje. 

Kaip toliau klostėsi Tavo gyve nimas tolimoje šalyje? Ar
greitai pripratai prie naujų būties sąly gų?

Naujoji Zelandija yra labai drau giška šalis, žmo-
nės čia labai draugiški, todėl naujoje vietoje pri-
prasti sunku nebuvo. Netrukus Welling tone, kur gy-
venu, sutikau savo būsi mą žmoną. Ji čia gimusi ir už-
augusi. Jos giminė kilusi iš Europos, bet Naujojoje Ze-
landijoje jų gyvena jau kelios kartos. Čia gimė mano
sūnus. Įsigijome namą ir pamažu kuriame gyvenimą
Wellingtone.

Ar žmona kalba lietuviškai?
Lietuviškai moka nedaug, kelis žodžius. Moka lie-

tuviškai pasisveikin ti, padėkoti, atsisveikinti, pasa-
kyti, kad maistas skanus.

Dažnai aplankai Lietuvą?
Į Lietuvą grįžtu reguliariai, papras tai – kas dve-

jus metus. Šias Kalėdas ir Naujuosius metus pralei-

17 000 km nuo Lietuvos
dome Lietuvoje. Norėtųsi grįžti ir dažniau, tačiau ke-
lionė labai ilga, to dėl stengiuosi grįžti rečiau, bet il-
gesniam laikui. Tarkime, šį kartą Lietu voje pralei-
dome penkias savaites. 

Ar daug sutikai lietuvių Nau jo joje Zelandijoje?
Lietuvių čia yra, bet nelabai daug. Iš viso tik-

riausiai vos keli šimtai ir daugiausiai yra Aucklande,
bet yra išsibarsčiusių ir po kitus šalies kraštus. Sos-
tinėje, Wellingtone, kur aš gyvenu, yra mažiau nei 10
lietuvių (kiek man žinoma). Aucklande veikia Nau-
josios Zelandijos lietuvių bendruomenė:  http://lit-
huanians.org.nz/. Artimiausia Lietuvos ambasada yra
Japonijoje. Ji kiekvienais metais organizuoja misiją
į Naująją Zelan diją, kad lietuviai galėtų prasitęs ti ir
pasikeisti pasus, registruoti santuo kas, gimusius
vaikus ir pan.

Koks kraštas yra Naujoji Zelandija? 
Tai  įvairenybių kraštas. Tiek  geografine, tiek

kultūrine prasme. Čia yra visko: ugnikalnių, fiordų,
ledynų, kalnų, ežerų, karštųjų šaltinių, krantus
skalauja vandenynas, veši palmių ir tropinių auga-
lų miš kai. Vasarą galima važiuoti gaudyti kardžuvių
ir tunų, o žiemą slidinėti kalnuose. Labai daug pui-
kių vietų nardyti ir plaukioti banglentėmis. Daug
upių ir ežerų, kuriuose yra upėtakių. Yra didžiulių
urvų, kuriuose gyvena jonvabaliai (Waitomo ca-
ves), yra upių, kur galima rasti aukso.

Naujosios Zelandijos klimatas labai švelnus.
Niekada nebūna per daug karšta arba per daug šal-
ta. Naujoji Zelandija pasižymi ypatinga gausa įvai-
rių imigrantų, kurie kartu atsivežė ir savo kultūras.
Pradedant nuo budizmo, musulmonų iki  krikš-
 čionių; čia veikia įvairių religijų maldos namai. Ka-
dangi tiek daug įvairių žmonių gyvena kartu, tai vie-
tinių nestebina, kad kažkas atvažiavęs iš Lietuvos ar
iš kokios nors kitos ša lies. Visi sugyvena labai drau-
giškai.

Spėjai jau pakeliauti po šį unikalų kraštą?
Esu aplankęs nemažai vietų ir ant ugnikalnio vir-

šaus buvau užsi ropštęs, ir su rykliais po vandeniu
plaukiojęs, ir urvuose šliaužiojęs. Di džiausią įspūdį
man paliko dvi ke lio nės burine jachta. Viena – nuo
Aust ralijos Gold Coast iki Naujosios Ze landijos Bay
of  Islands ir antroji – nuo Naujosios Zelandijos
(Auckland) iki Fiji salos. Įsimintiniausias kelio nės
epizodas buvo buriuojant iš Australijos, kai pasku-
tinį vakarą prieš pasiekiant krantą, visa įgula (plau-
kėme septyniese) sėdėjome lau ke, valgėme vakarie-
nę ir mėgavomės jūra, kuri buvo lygi lyg stiklas. Sau-
lė lėtai leidosi ir vos paskutiniam spinduliui pasi-
slėpus už horizonto, pasi rodė ryškus, kvapą gniau-
žiantis žalias šviesos žybsnis. Nenusakomas jausmas
įveikus Tasmanijos jūrą būti pasveikintam tokiu bib-
liniu gamtos vaizdiniu.

Omaras pagautas rankomis, nardant be baliono.
Įspūdingas N. Zelandijos kraštovaizdis. Hutt upė regioni-
niame parke netoli Wellingtono. Žvejo laimikis iš Tasmanijos jūros.

Kalkakmenio (limestone) uolos. Asmeninio�archyvo�nuotraukos
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NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu�_____________��dol.�

Vardas,�pavardė�________________________________________

Adresas:�______________________________________________�

Miestas�___________________�valstija______��zip�____________

Čekį�siųskite:�
DRAUGAS,

4545 W. 63rd. St., Chicago, IL 60629

Tel.�773-585-9500 www.draugas.org

George S. Daugirdas, gyvenantis Chicago, IL, atnaujindamas meti -
nę „Draugo” prenumeratą, kartu su mokesčiu atsiuntė 50 dol., kurie
palengvins leidybos darbus. Nuoširdžiai dėkojame.

Alberta Astras, suprasdama lietuviškos spaudos rūpesčius paaukojo
100 dol. už kuriuos nuo širdžiai dėkojame.

Genovaitė Plukas, gyvenanti Santa Monica, CA, suprasdama lietu-
viškos spaudos rūpesčius, kartu su metinės prenumeratos mokesčiu at-
siuntė 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

Aldona Kudirka, gyvenanti La Crescenta, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad re -
miate lietuvišką spaudą.

www.draugas.org/mirties.html

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300�W.�ARCHER�AVE.�

CICERO, 5940�W.�35�ST.

LEMOnT, 12401�S.�ARCHER�AVE.�(&�DERBY�RD.)�
NATIONWIDE�TOLL�FREE�(nemokamas)�

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį
Kokie yra tie tikrieji naujazelandiečiai –

maorių palikuonys? 
Maoriai gana stipriai nukentėjo

nuo kolonizacijos, tačiau šiuo metu de-
damos didelės pastangos išsaugoti jų
kalbą, istoriją ir kultūrą. Manau, vienas
panašumas su lietuviais yra tai, kad ko-
lonistai, atvykę į Naująją Zelandiją,
uzurpavo šią nedidelę tautą, laikui bė-
gant maoriai buvo nutautinti, pana-
šiai kaip okupuotą Lietuvą buvo ban-
doma paversti be veide Sovietų Sąjungos
šalimi. Ski rtingai nei lietuviai, mao-
riams  vis dėlto nepavyko išsaugoti
savo kalbos ir tautinio identiteto. Pa-
vyzdžiui, maorių kalba praktiškai ne-
bevartojama Naujojoje Zelandijoje, iš-
skyrus tik tam tikrose ceremonijose. Gy-
ven damas visus tuos aštuonerius metus
nei karto nesu girdėjęs gatvėje kal bant
maorių kalba. Netgi šalies šiaurėje,
kur maorių daugiau ir jiems la biau
pasisekė išsaugoti savo tradicijas, net-
gi ten žmonės jau yra pa miršę maorių
kalbą ir šneka tik angliškai.

Kas Tau buvo neįprasta naujoje šalyje? 
Neįprasta buvo matyti įvairius au-

galus, kuriuos Lietuvoje žmonės augi-
na kaip kambarines gėles. Pa vyzdžiui,
čia lauke vešintys alijošiai, agavos ar
palmės iki šiol kelia šyp seną, kai pri-
simenu, kad mano tėvų namuose šitie
augalai augo vazonuo se.

Ką patartum savo tautiečiui, nuspren-
dusiam vykti pagyventi į Naująją Zelandiją?

Patarčiau pagalvoti, ar gyventi 17
000 kilometrų nuo Lietuvos nebus su-
dėtinga. Naujoji Zelandija yra vie nas la-
biausiai nutolusių kraštų nuo Lietuvos
ir čia gyvenant yra gana su dėtinga ap-
lankyti draugus ir gimines Lietuvoje.

Ko pasiilgsti labiausiai iš Lie tuvos?
Draugų ir šeimos. Labai norėtųsi ne

tik juos aplankyti dažniau, bet kad ir jie
galėtų atvykti pas mus. Deja, tolima ir
nepigi kelionė dažnam drau  gui ar gi-
minaičiui yra tikra prabanga ir ne
kiekvienas gali sau tokią galimybę leis-
ti. Taip pat pasiilgstu kai kurių lietu-
viškų maisto produktų – raugintų agur-
kų ir raugintų kopūs tų, lietuviškos sil-
kės, kefyro, varškės sūrio.

Valentiną Bakaitį „Draugo” re-
dakcija atrado per platformą www. -
4000000.lt. Šios iniciatyvos „Lietuva
4.000.000” tikslas – pakviesti 4 milijonus
lietuvių 2018-ųjų liepos 6 d. giedoti „Tau-
tišką giesmę”. Tai bus pirmas žingsnis
į vieną Lietuvą, kuri neturi sienų, kur
nėra pusiau lietuvių ar išeivių, kur nie-
kas neklausia, koks herbas ant tavo
paso ir kaip gerai moki lietuviškai. Pa-
žįsti lietuvių užsienyje? Būtinai pažymėk
juos www.4000000.lt 

Slidinėjame ant ugnikalnio – Mount Ruapehu.
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KONCERTAS ,,PO ANGELO SPARNU”
Lietuvos�nacionalinės�premijos�laureatė�solistėAsta Krikščiūnaitė (soprano)
ir�jos�mokinė,�buvusi�detroitietė,�Kristina�Petrauskaitė�(soprano)�maloniai�kvie-
čia�visus�į�koncertą�,,Skriski, skriski Lietuvėlėn”,�kuris�vyks�2018 m. vasario
25 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (6812
South�Washtenaw�Ave.,�Chicago,�IL�60629).�

Dainininkėms� akompanuos� Audronė Kisieliūtė.� Nepraleiskite� progos
pasiklausyti�nuostabaus�balso�dainininkės�bei�jos�mokinės�dainavimo�ir�pui-
kios�pianistės�grojimo.�Auka – 20 dol. 

www.draugas.org

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius vasario 14 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į Pasaulio lietuvių centro Le-
monte skaityklą, kur matysite LTV dokumen-
tinį istorinį filmą „1918 m. Vasario 16-tosios
signatarai”. Laukiame visų!

� Lietuviai iš šiaurės ir rytų, iš pietų ir vakarų
atvykite į ,,Šimtmečio puotą”, kuri vyks kovo
10 d., šeštadienį, 6 val. v. Columbus Centre,
365 Surryse Rd, Lake Zurich, IL. Rengia JAV
LB Waukegan-Lake County apylinkė. Daugiau

informacijos tel. 847-549-3287 (Elena),
847-644-2871 (Gintas) arba www.puota.com

� San Diego apylinkės lietuviai maloniai kvie-
čiami į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtme-
čio minėjimą ir koncertą, kuris įvyks kovo 10
d., šeštadienį, 3:30 val. p. p. Encinitas Com-
munity and Senior Center, 1140 Oakcrest Park
Dr., Encinitas, CA. Dalyvaus LR generalinis kon-
sulas Los Angeles Darius Gaidys ir vyrų an-
samblis ,,Tolimi Aidai”.  Daugiau informaci-
jos – www.lithsd.org.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org   www.clcu.org

Savings   1.10% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.00%
5 Year Term         2.25%
3 Year IRA Term  2.25% 

plauk laiveli... 
              

  pasaulio lietuviu centre
     14911 127th street

     lemont, il. 60439
             (didzioji sale, prie “ziburelio”)

kvieciame 
visu 

kartu 
ziburiukus

35-tas jubiliejinis 
montessori “ziburelio” 
gimtadienis

plauk...

kovo 10, 2018
6:00 v.v

kaina:

$60

rezervacijos:

vakariene / uzkandziai
kokteiliai

aukcionas / loterija
sokiai ir linksmybes

programoje:

vaikas laivelyje - tai as
pradedu savo gyvenimo
kelione...
tad, stovekite salia 
manes ir stebekite, 
padekite man taip, 
kad galeciau pats 
vairuoti savo laiveli...
bukite kaip svyturiai!
bukite kaip dideli laivai!
tada as tikrai laimingai
pats - surasiu savo
uosta...

aprangos kodas:
jureiviska 

,

,

,

,

,
,

,

ievai (609) 271-7987
“zibureliui” (630) 257-8891

Lietuvos vaikų globos būrelis
„Saulute” už� aukas� padėti� vargingai
gyvenantiems�vaikams� ir� studentams
Lietuvoje�taip�pat�dėkoja:�Rosemarie�Ig-
nash�–�8 dol.,�Rochelle�Baron�Wong�–�20
dol.,�Remgijui�Gaškai�–�1,200 dol.;�vai-
ko�paramai�W.�Emory�–�30 dol.,�Rūtai�Ra-
kutis�–�350 dol. Virginijai�Mačiulienei�–
360 dol.; �a.�a.�Vytauto�Kolio�atminimui
Lions�Club�of�Evergreen�Park��pa�aukojo
–�100 dol.,�Erwin�Legendre�–�25 dol.,
Marsha�Domesick  �–�50 dol.,� IRI�Con-
sultants�–�100 dol.,�Robert�ir�Rence�Pa-
store� –� 50 dol. Labai� ačiū.� „Saulutė”
(Sunlight Orphan Aid), 1133 Amber Dr.,
Lemont, Illinois 60439, tel. 630-243-
7275, el. paštas:  indretijunelis@sbcglo-
bal. net

A. a. Vytauto Kolio atminimui�Ona
Kolis�„Saulutei”�atsiuntė�315 dol.,�kuriuos
suaukojo�J.�Kitty,�A.�M.�Marchertai,�V.�Re-
kašius,�L.�Kuprė�nas,�R.�Sell.�„Saulutė”�dė-
koja�už�aukas�vargingai�gyvenantiems
vai�kams�ir�studentams�Lietuvoje�ir�reiš-
�kia�užuojautą�šeimai�ir�artimiesiems.

Rengėjai praneša, kad į vasario 18 dieną vyksiantį renginį
,,Lietuviais esame mes gimę”, visi bilietai jau išparduoti. Tuos,
kurie nebegavo bilietų, tačiau norėtų pamatyti šį  koncertą, kvie-
čiame atvykti į jo generalinę repeticiją, kuri vyks
vasario 17 dieną, 1:30 val. p. p.
Bilietai bus parduodami prie įėjimo
Bilieto kaina – 20 dol.
Jaunimui iki 17 metų – 5 dol.

Švęskime valstybės jubiliejų!
Kviečiame visus vaikus ir jų šeimas kartu atšvęsti Lietuvos nepriklau-

somybės gimtadienį  Vaikų festivalyje, kuris vyks vasario 11 d., sekma-
dienį, 1 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre (PLC), R. Riškus salėje. Su-
sipažinkime su vieni kitų pomėgiais ir talentais, paminėkime kartu Lietuvos
valstybės atkūrimo 100 metų šventę. Festivalyje dalyvauja: lietuvių liau-
dies ansamblis ,,Gabija”, tautinių šokių grupės ,,Rusnė”, ,,Spindulys”, ,,Gran-
dis”, ,,Lietuvos vyčiai”, šokių studijos ,,Egle’s Dance World”, „Amber Dan-
ce”, ,,Rūta Dance”, šokėjos Urtė ir Mia, teatriukas ,,Užtrauktukas”.  Salę
puoš ,,Let’s Try Art” dailės studija. PLC adresas: 14911, 127th St., Lemont,
IL. Renginio pelnas skiriamas PLC paremti. 

Šventę ruošia tautinių šokių grupė ,,Lietuvos vyčiai”.

Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui skirtas renginių kalendorius –�JAV�LB�interneto
svetainėje!�Ji�rasite�adresu:http://lithuanian-american.org/lt/lietuvos-100-mecio-renginiai/


