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Tiesa nė kiek nenukenčia, jeigu kas nors jos nepripažįsta – Friedrich Schiller

Iki Vasario 16-osios liko 9 dienos!

Apdovanojimas Lietuvių Fondui –
didelis džiaugsmas ir garbė – 4 psl.

Moterų drabužiai 
pasakoja istorijas – 9 psl.

ŠIAME NUMERYJE: Didžiajame parade nešami Lietuvos skautų vienetų užrašai.  Taros Barauskaitės nuotr.

 

Iš Californijos į Melbourną 

švęsti skautijos šimtmečio
PS.FIL. TARA BARAUSKAITĖ

Lietuviškosios skautybės šimtmečio proga nutariau
su savo sūnumis Julium ir Linu vykti į Dešimtą-
ją tautinę stovyklą Australijoje 2018 m. sausio 2–12

d. Kelionės pradžioje porą dienų praleidome Sydney,
pas mano pusseserę Audrą. Žavėjomės gražiais vaiz-
dais. Ypatingą įspūdį paliko Featherdale Animal
Preserve, tai yra vienintelė vieta, kur galėjome pa-
glostyti koalas. Taip pat labai patiko pliažai ir operos
rūmai. Nuostabu! Po smagaus pabendravimo skri-
dome į Melbourną, tiesiai skautų stovyklon.

„Wonga Park” stovyklavietė – didelė, graži, pil-
na medžių, palei upę. Australai mus labai šiltai priė-
mė ir mes tuoj įkritome į stovyklos ritmą. Pirmos die-
nos – įsikūrimas. Pripratome prie įdomių paukščių
– „cockatoos” ir „kookaburrų” balsų. Po truputį su-
sipažinome su kitais stovyklautojais. Vieną dieną
praleidome ruošdami filmus iš Lietuvos istorijos. Dir-
bome su vaikais iš viso pasaulio kampų. Universi-
tete studijuojantys kiną studentai prisidėjo prie
projekto ir filmukai tikrai išėjo geri. Juos galima ras-
ti „Youtube”.

– 9 psl.

Kaina 1.50 dol.

Prieš praėjusį savaitgalį nemažai lie-
tuvių visame pasaulyje vieni ki-
tiems linkėjo smagiai atšvęsti ce-

pelinų šventę. Detroite gyvenusio lie-
tuvio a. a. Juozo Vaičiūno idėja švęsti Pa-
saulinę cepelinų dieną ,,World Zeppelin
(Zep) Day” plinta – kasmet vis daugiau
po pasaulį pasklidusių lietuvių pirmąjį
vasario savaitgalį susirenka į didesnį ar
mažesnį būrį ir verda bei valgo cepeli-
nus.  – 12 psl.

Šventė jau be cepelinų dienos įkvėpėjo (iš k. stovi): Birutė Pavlovskienė, šeiminin-
kė Regina Greenhalgh, a. a. J. Vaičiūno sūnus Matas Vaičiūnas ir Janės Vaičiūnie-
nės seserys Rita Mitrienė, Roma Radzevičienė ir Nijolė Brazienė. Už stalo sėdi naš-
lė Janė Vaičiūnienė. Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

Pasaulinė cepelinų diena – jau penktą kartą



Tokia ,,tvarka” skriaudžia šalies kokybinį po-
tencialą. 

Sen. Tom Cotton yra pasiūlęs įstatymo
projektą, kuriame būtų pagerintas pilietybės
gavimas: ,,RAISE Act: Reforming American
Immigration for a Strong Economy”. Šis
įstatymas pakoreguotų 1965 m. įstatymą ir
būtų draugiškesnis atvykusiems, žadantiems
apčiuopiamai prisidėti prie šalies ekonomi-
nės gerovės. Pagal nustatytą taškų sistemą,
panašią į Kanados ir Australijos, suintere-

suotieji imigrantai būtų įvertinti pagal jų pasiektą
mokslą, amžių, turėtą uždarbį, finansinį sugebėjimą,
anglų kalbos žinojimą ir nepaprastus pasiekimus.
Įvertinimas būtų skalėje nuo 0 iki 100 taškų. Aukš-
tai įvertintieji būtų kviečiami duoti prašymus imig-
racijai į Ameriką. Tuo pačiu būtų apkarpyta plačios
giminystės ,,rinka”. Toliau būtų priimami sutuok-
tiniai ir nepilnamečiai vaikai. Būtų labai suvaržy-
ta vadinamoji ,,giminystės grandies imigracija”.

Rezultatas – jaunesnė imigrantų grupė, labiau
kvalifikuota ir pasiruošusi padėti šalies ekonomikai.
Sumažėtų pasinaudojimas socialine parama. Dabar
daugiau nei pusė imigrantų gauna valdžios paramą.
Apskaičiuojama, kad per dešimtį metų metinė imig-
racija sumažėtų per pusę.

Pranešimo pabaigoje sen. Tom Cotton teigia, kad
,,Pirmiausia Amerika” pastangoms, kurias skatina
Prez. Donald Trump, pasikeitimai imigracijoje ne-
turėtų priešinti amerikiečių, skriausti darbininkų
ar skatinti dvitapatybės. Pilietybė yra brangus tur-
tas. Krašto valdžia ją turėtų skatinti. Turime savo
kraštą kelti į pirmą vietą ir atvykusius sutikti iš-
skėstomis rankomis. Mums reikia tokių, kurie nau-
joje šalyje būtų pasiruošę priimti naujos pilietybės
nešamą atsakomybę ir prisidėti prie krašto gerovės. 

Parašęs šią skiltį klausiausi JAV prezidento  Do-
nald Trump pranešimą  Kongresui ir visai šaliai.
Klausantis apie imigracijos padėtį,  man susidarė
įspūdis, kad  Prezidentas iš principo remia  sen. Tom
Cotton pasiūlytą įstatymo projektą ir ragina jį rem-
ti Kongreso narius. Pagyvensim – pamatysim.

bingumą, bet ne istorinį tikslumą. Iš tikrųjų 1924 m.
įstatymas pristabdė europiečių imigrantų antplūdį.
Sumažėjusi imigracija davė progų prisitaikyti prie
naujo krašto, išmokti darbo įgūdžių, palypėti  ,,sėk-
mės kopetėlėmis”. Po 1965 m. pakeitimų įstaty-
muose Ameriką užplūdo Pietų Amerikos ir Rytų bei
Pietų Azijos ateiviai. Pasirašydamas 1965 m. įstaty-
mą prez. Lyndon B. Johnson visai nenumatė lau-
kiančių pasekmių.

Nuo to laiko imigracijos durys plačiai atsidarė
paprastiems darbininkams ir jų palikuonims. Šiuo
metu kasmet JAV susilaukia apie vieno milijono nau-
jų imigrantų. Tik vienas iš penkiolikos atvyksta dar-
bui. Dauguma likusiųjų atvyksta, nes giminiuojasi
su Amerikoje jau gyvenančiais. Per pastaruosius 50
metų 36 milijonai, arba 94 procentai, imigrantų at-
vyko ne darbui. Į tą skaičių neįeina 24 milijonai ne-
legalių imigrantų. Abi grupes sudėjus kartu gau-
name 60 mln. imigrantų. Tai maždaug tiek pat žmo-
nių, kiek gyvena Jungtinėje Karalystėje. Į tą skaičių
neįtraukti milijonai darbininkų, kasmet importuo-
jamų trumpalaikiams darbams, daugiausia vaisių ir
daržovių pramonėje. Pigios darbo jėgos importavi-
mas stabdo uždarbio kiekybę krašte gyvenantiems
amerikiečiams. Senatorius nesutinka su sakan-
čiais, kad naujieji imigrantai užima darbus, kurių
nenori amerikiečiai.  

Esama imigracijos sistema priverčia ,,eilėje
stovėti” aukštai kvalifikuotus asmenis, neturin-
čius giminių Amerikoje, kai tuo tarpu milijonai yra
legaliai įleidžiami, nes Amerikoje jau turi giminių.

Man patiko JAV senatoriaus iš Ar-
kansas Tom Cotton pranešimas,
skaitytas 2017 m. rugsėjo 18 d.
Washington, DC, švenčiant Hills-
dale kolegijos aštuntąją metinę
Konstitucijos dieną. Noriu pasi-
dalinti jo mintimis ir pridėti savo
pastabas.

Praėjusiais metais pirmą kartą šalies istorijoje
amerikiečiai prezidentu išrinko žmogų, nebu-
vusį senatoriumi, atstovu, gubernatoriumi ar

generolu. Kalbėtojo nuomone, taip atsitiko, nes rin-
kėjai prarado viltį ir pasitikėjimą valdančiąja kla-
se abiejose politinėse partijose. Dabar valdžia paima
beveik pusę kiekvieno mūsų uždirbto dolerio ir mus
,,valdo” beveik kiekviename žingsnyje. Donald
Trump visa tai suprato, ir jo laimėjimas tai patvir-
tino. Jo laimėjimą įgalino  pasikartojančios valdžios
nesėkmės ir valdančiosios klasės arogancija.

Imigracija gal yra geriausias viso to pavyzdys.
Prezidentas Trump atsiribojo nuo respublikonų
pozicijos keliais atvejais, bet imigracijoje jis visiš-
kai atsiskyrė nuo abiejų partijų mąstymo. Daugelį
metų demokratai ir nemažai respublikonų sutarė,
kad reikia vykdyti pilnutinę imigracijos reformą. Tai
užkoduoti žodžiai, reiškiantys amnestiją, masinę
imigraciją ir amžinai atviras sienas. 

Sen. Cotton yra įsitikinęs, kad buvusiuose rin-
kimuose imigracijos klausimas buvo raktinis. Jis pa-
liečia pilietybę, bendruomenę ir tapatybę. Per ilgai
kosmopolitinis elitas į šoną stūmė rūpestį žmogumi.
Ankstesnis Prezidentas Barack Obama tai išryški-
no, pasiskelbdamas esantis pasaulio piliečiu. Tuo jis
išsidavė nesuprantantis pilietybės prasmės. Su juo
sutinka politinis elitas, manąs, kad tradicinė pilie-
tybės sąvoka yra beprasmė ir neturėtų būti naudo-
jama atskirti piliečius nuo svetimųjų. Globalistų gal-
vojimas yra ne tik svetimas daugumai amerikiečių,
bet kertasi su Amerikos politine tradicija. 

Žodis ,,įsipilietinimas” reiškia naujakurio išti-
kimybės atsižadėjimą nuo savo kilmės krašto. Tik
maža dalis amerikiečių myli savo šalį tiek, kiek ją
myli imigrantai, ištrūkę iš tironijos. Tačiau kos-
mopolitinis elitas tai išpučia ir teigia, kad Amerika
yra moraliai įsipareigojusi visus traktuoti, lyg jie
būtų Amerikos piliečiai. Jei su tuo nesutinki, esi va-
dinamas kietaširdžiu,  netolerantu ar fanatiku. Jie
propaguoja esamų skirtumų tarp piliečių ir ateivių
panaikinimą. Jie skatina prieglaudą miestuose, už-
stoja nelegalius imigrantus nuo deportacijos ir
skatina pigios darbo jėgos importavimą.

Tai yra klaidinga pažiūra. Nors gražu visiems
linkėti sėkmės gyvenime, tik savo krašto piliečiai
turi teisę tikėtis valdžios paramos ir globos. Svarbu,
kad kiekvienas dirbantis amerikietis turėtų pa-
garbų gyvenimą. Žiūrėdami į praeitį matome, kad
imigracijos užduotis buvo sudaryti sąlygas bujoti dir-
bantiems krašto piliečiams. Cituojamas James Ma-
dison, kuris 1790 m. JAV Atstovų rūmuose skatino
mintį, kad imigracija turi padidinti bendruomenės
stiprumą ir turtą. Tai priešingi dabar esamai pa-
dėčiai žodžiai. Imigracijos sistema neturėtų būti ku-
riama ateivių interesams ar turtingiems amerikie-
čiams apsaugoti. Priešingai – ji turėtų padėti dir-
bantiems amerikiečiams ir remti šalies interesus.

Atvirų sienų rėmėjai kuria istorijas, panašias
į pasakas, kad pradžioje Amerika buvo atvira vi-
siems iš bet kur, be jokių sąlygų ar reikalavimų. Tik
laikui bėgant išsivystė suvaržymai, 1924 m. vaini-
kuoti Johnson-Reed įstatymu. Tik 1965 m. vėl buvo
atidaryti vartai imigracijai.  Nuo to laiko visi gyvena
laimingi. Kalbėtojas prideda, kad jeigu toms pasa-
koms rašytų pažymį, jis aukštai įvertintų jų kūry-
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Vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui 
Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
Š. m. vasario 11 d. 12 val.  p. p. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsi lankymo bazilikoje Lietuvos
vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lie tuva bus paaukota Nekaltajai Ma rijos, Lie-
tuvos Glo bėjos, Širdžiai. Kokia šio veiksmo prasmė?

Lietuvos paaukojimas Švč. Mer ge lei Marijai – tai tikėjimo veiksmas, kuriuo:
– išreiškiame pasitikėjimą Mari ja, kurią Jėzus mums patikėjo kaip Motiną, nuo kryžiaus sakydamas šv. Jo-

nui: „Štai tavo Motina!” (Jn 19, 27);
– atnaujiname tikėjimą, puoselė tą mūsų tėvų ir protėvių, kurio dėka Lietuva tapo žinoma kaip Marijos

žemė, o prieš 300 metų Trakų Dievo Motinos atvaizdas karūnuotas popie žiaus pašventintomis karūnomis;
– artėjant Vasario 16-ajai, kai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejų, Marijos globai pa-

tikime Lietuvos dabartį ir ateitį, su dėkingumu atmindami visus, kurių dėka ją turime.

Vasario 11-ąją kviečiame visus nuoširdžiai jungtis į šį bendrą tikėjimo aktą, gausiai susiburiant Trakuo -
se, taip pat kiekvienoje Lietuvos para pijoje, ir kartu su savo kunigais šv. Mišių metu, prieš tikėjimo išpa žinimą,
vienu balsu ištariant Lie tuvos paaukojimo Nekaltajai Mari jos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai žo džius. 

Negalinčius atvykti į Trakus ar į savo bažnyčią kviečiame jungtis į šį tikėjimo veiksmą LRT televizijos ar
Marijos radijo tiesioginių transliacijų iš Trakų bazilikos pagalba.

Lietuvos paaukojimo Mergelei Marijai maldą šiais Jubiliejiniais Trakų Dievo Motinos metais dažnai kal-
bėkime parapijose, bendruome nėse, šeimose ar asmeniškai.

Švč. Mergelė Marija tegloboja Lie tuvą ir kasdien tekreipia mūsų žvilgsnį į savo Sūnų, kviesdama įsiklausyti
į Jo žodį ir Juo sekti. Juk Kris tus Jėzus – mūsų viltis! (1 Tim 1, 1).

2018 m. sausio 31 d.
Lietuvos vyskupai



dytų, kokie jo pavaldiniai yra menkystos. O buvo
taip: medžioklės vadovas Sniečkų, žinoma, pastatė
į tokią vietą, kad jis galėtų nušauti patį geriausią žvė-
rį. Pasibaigus varymui Šeimininkas pasikvietė mi-
nėtą jaunikaitį ir parodė jam, kad jo paleista kulka
įstrigo į medį, tuo norėdamas pasakyti, kad jis ne-
pataikė (gal tyčia nepataikė, nes, sako, buvęs geras
šaulys). O kai visi nušauti žvėrys buvo sunešti į vie-
ną vietą, Sniečkus pareiškė, kad patį didžiausią šer-
ną nušovė jisai. Ir niekas neišdrįso jam papriešta-
rauti. Taiklusis šaulys taip ir liko Šeimininkas, visi
paplojo... 

Dar viena liaupsių serija – jis buvęs toks kuk-
lus, toks kuklus, taip rūpinosi darbo žmogumi... O
juk Sniečkaus metais atsirado spec. parduotuvės, ku-
riose sovietinė grietinėlė pirko deficitines prekes
(šiandien žinoma, kad Sniečkaus šeima jas imdavo
iš dabartiniame Gedimino prospekte, uždarame
kieme buvusios slaptos parduotuvės, kur kiti mir-
tingieji neturėjo ne tik teisės įeiti, bet net ir nežinojo
tokią esant), naudojosi spec. poliklinika ir ligonine.
Sovietinei greitinėlei nebuvo jokių trukdžių važinėti
po Vakarų šalis ir ten atostogauti. Netgi siuvėjai
jiems buvo atskiri, o vaistus Sniečkus siųsdavosi iš
užsienio. 

Ką sužinojau naujo?

Ogi beveik nieko. Nebent tai, kad nomenklatū-
rininkai patvirtino, jog Sniečkui iš tiesų buvo
siūloma prie LSSR prisijungti Kaliningrado sri-

timi paverstą Karaliaučiaus kraštą, bet jis nesutikęs,
nes ten jau buvo privežta daug rusų. Dar – kad naf-
tos perdirbimo gamyklą Maskva buvo projektavusi
statyti Jurbarke, prie Nemuno, ir kad Sniečkaus ap-
linkai Maskvą perkalbėti padėjo tuometinis mi-
nistrų tarybos pirmininkas A. Kosyginas, kuris
atostogaudavo Lietuvos pajūryje. Daugiau sužinojau
iš A. Štromo teksto, kuris buvo parašytas tuojau po
Sniečkaus mirties ir spausdintas „Akiračiuose”. Ir
parašyta ten tiesiai šviesiai: „Antanas Sniečkus be
jokio gailesčio priimdavo nutarimus fiziškai sudo-
roti net artimiausius savo draugus ir bendražygius,
jei paaiškėdavo, kad jie pasirodė silpnai ir nepri-
deramai elgėsi tardymo metu policijoje... Jis pažinojo
tik draugus ir priešus ir atitinkamai elgėsi. ...Pir-
miausiais pokario metais, kaip ir prieš karą, jis buvo
nenumaldomas. Partizanų korimai, reguliarūs ra-
mių piliečių išvežimai į Sibirą Sniečkaus pastan-
gomis buvo vykdomi kuo nuosekliausiai ir negai-

lestingiausiai. Atsimenu Sniečkų tais
laikais kalbant (aišku, privačiai) apie
Paleckio inteligentišką minkštakū-
niškumą, jo nekomunistinį, liaudi-
ninkišką vidų – mat Paleckis negalėjo
iki galo priimti vykstančių Lietuvoje
represijų masto bei žvėriškumo ir
kiek įmanydamas stengėsi padėti ne-
laimingiesiems (žinoma, jo pastangų
rezultatai buvo menki, jokios praktiš-
kos įtakos Lietuvos valdžioje Paleckis

niekada neturėjo). Atsimenu ir Sniečkaus pamoks-
lą apie tai, kad futbolo rungtynėse reikia ‘sirgti’ už
rusų komandą, o ne už savuosius”...

Tai jeigu ne A. Štromo tekstas, ką ši knyga pa-
liktų istorijai? Tą patį melą, tik jau pakartotą Ne-
priklausomos Lietuvos metais. Išvada viena – kny-
ga kalba apie tai, kad ne visi Lietuvoje iki šiol džiau-
giasi nepriklausomybe. Didžiuma tekstų baigiami
panašiai: „Nuoširdžiai linkime savo vaikams bei vai-
kaičiams ir jų gyvenimo sudėtingiausiais dešimt-
mečiais turėti valstybės vadovą bent šiek tiek panašų
į Antaną Sniečkų”, – Algimantas Brazaitis, buvęs
LKP CK instruktorius. „Atrodo, šių dienų istorikai
dar nepajėgūs ar bijo suvokti bei pasverti tikrąją, ne-
pralenkiamą Antano Sniečkaus vertę”, – sako Grū-
to parko įkūrėjas Viliumas Malinauskas (visokių
minčių kyla pagalvojus, kodėl šiam verslininkui rei-
kėjo susirinkti tuos sovietinius balvonus... Gal tikisi
kad prireiks?). 

„Atkūrus nepriklausomybę, vagnorinė žemės
ūkio ‘reforma’ derlingus laukus pavertė usnynėmis,
melioruotus plotus – kemsynais, o fermų, dirbtuvių,
sandėlių, grūdų džiovyklų pastatus – griuvėsiais. Tad
kas gi lieka iš pastangų siekti kraštui pažangos ir ge-
rovės?” – rašo Medardas Grigaliūnas, Sniečkaus iš-
keltas į žemės ūkio ministrus. Edmundas Juškys, bu-
vęs SSRS konsulas Washingtone, rašo dar stipriau:
„...buvo pasiekta, kad Lietuva pagal mėsos ir pieno
gamybą vienam gyventojui užėmė vieną pirmųjų
vietų Europoje”... Leiskite nusijuokti – šių eilučių
autorė nematė tos gerovės ir pažangos – kaip ir kiti
mirtingieji parduotuvėse gaudavo pirkti tik kiaulės
ir karvės kojas, o visa mėsiška „gerovė” išdundėdavo
traukiniais į Maskvą ir Leningradą. Tai kas mums
iš tų „jų” pasiekimų? Tiesa, juk tokie juškiai ir gri-
galiūnai kartu su mumis parduotuvėse nepirkdavo,
jie eidavo į spec. parduotuves, todėl dar ir šiandien
nenutuokia, kad šnekėdami apie sovietinę gerovę ele-
mentariai nusišneka.

Ačiū autoriams bent už tai, kad pripažino, jog
1940 m. nebuvo jokios „revoliucinės situacijos”,
„revoliucinio palikimo”, apie kurią Sniečkus ir
veikėjai po jo mus įtikinėjo penkiasdešimt metų, o
į Lietuvą įžengė okupacinė sovietų armija ir „re-
voliucinę situaciją” sukūrė iš Maskvos atsiųstas Vla-
dimiras Dekanozovas, sovietų vidaus reikalų ko-
misaras užsieniui. 

Taigi, deja, iš Lietuvos Nepriklausomybės šimt-
mečio pusę amžiaus reikia išmesti į nuostolius.

Tikriausiai daugelį nustebinsiu pasa-
kiusi, kad knygą apie Antaną Sniečkų
(„Sniečkaus fenomenas. Prisiminimai
ir pamąstymai”, ,,Gairės”, 2003), idė-
jinį bolševiką, ilgametį komunistų
partijos vadą, perskaičiau nuo pirmo
iki paskutinio puslapio. Ir pati nuste-
bau, kai prieš kokį mėnesį bibliotekoje
šią knygą pamačiau grąžintų krūvelėje.
Negi, pagalvojau, tokias knygas šiandien
dar kas nors skaito? Bet kai kitą kartą atėjusi į bib-
lioteką ją vėl pamačiau „Politikos” skyriaus lentynoje,
pagalvojau – o įdomu – ką galima šiandien pasaky-
ti apie A. Sniečkų? 

Iš sovietinių vergų choro

Iš karto pasakysiu – skaitydama grįžau penkias-
dešimčia metų atgal, nes knygoje toks pat melas,
prie kokio mes buvome pripratę anais laikais, mat

knygos autoriai – daugiausiai buvę sovietiniai no-
menklatūrininkai, globoti to paties Sniečkaus. Jie
žavisi Pirmininko veidmainystėmis prieš Maskvą ir
vadina tai patriotizmu. Knyga buvo išleista minint
Antano Sniečkaus gimimo 100-metį, ta proga Vilniuje
bendraminčiai buvo surengę ir konferenciją. Vienas
iš autorių Antanas Barauskas, buvęs LSSR AT pre-
zidiumo pirmininkas, savo panegiriką pradeda taip:
„Tai iš tikrųjų taurus sumanymas prisiminti ir pa-
gerbti velionį – Žmogų iš didžiosios raidės”. Yra tik
keli objektyvesni autoriai, tokie kaip buvęs aukštojo
mokslo ministras Henrikas Zabulis ir A. Snieč-
kaus augintinis Aleksandras Štromas, subrendusio
amžiaus pasitraukęs iš sovietinio rojaus į Vakarus.
Įsūniui matyti sovietinį vadą iš arti tikriausiai
buvo nepakenčiama dėl to paties melo, veidmai-
nystės, kada žodžiai buvo vieni, o realybė – kita. Pa-
našiai ir šioje knygoje. Saldžiai „šeimininką” (taip
paskutiniais dešimtmečiais buvo vadinamas A.
Sniečkus) giria tie, kurie susilaukė jo malonių. Ga-
lima juos suprasti – be „šeimininko” jie būtų likę tuš-
čia vieta, niekas. Būtent „šeimininkas” leido jiems
pasireikšti, pamalonino ir prileido prie sovietinio lo-
vio, kuo šiandien galima pasididžiuoti.

A. Sniečkus mirė 1974 m., taigi tais laikais, apie
kuriuos rašo prisiminimų autoriai, pokario repre-
sijos, taikytos netgi saviesiems – komunistams – dar
buvo labai gerai prisimenamos, kai būdavo iš dar-
bo išmetami su „vilko bilietu”, išvežami į Sibirą ar
sušaudomi... Todėl to laiko nomenklatūrininkų el-
gesyje dar labai ryškiai spindi baimė. Poną, šeimi-
ninką jie giria iš vergiškos baimės. Pvz., beveik kiek-
vienas Pirmąjį (suprask – pirmąjį partijos sekreto-
rių, kurio pozicijoje A. Sniečkus išbuvo daugiau kaip
40 m., įskaičiuojant ir prieškario metus, kuomet jis
dar buvo pogrindyje) kažkodėl vadina patriotu. Net
nepatogu šį žodį vartoti šalia Antano Sniečkaus pa-
vardės. Žmogų, kuris visą savo gyvenimą paskyrė,
kad Lietuvą įjungtų į Sovietų Rusiją ir kuris kaip par-
tijos vadovas pasirašė po dešimčių tūkstančių lie-
tuvių, ištremtų ir įkalintų lageriuose, sąrašais, va-
dinti patriotu? Žinoma, kai jis jau pats ėmė šeimi-
ninkauti Lietuvoje, priklausomybės nuo Maskvos ne-
benorėjo, norėjo būti pats sau ponas – tada stengė-
si augintis sau kadrus vietinius ir gudrauti, kad jų
neatsiųstų iš Maskvos. Nes anie jam buvo nepaval-
dūs, nes anie jo nelaikė šeimininku, ponu. O vieti-
nius galima buvo varinėti, šantažuoti, keikti ir iš-
spirti, kai bandė nepaklusti. O buvo, sako, piktas
žmogus, greitai užsidegantis.

Štai pasakojamas epizodas, kai keletas žymių to
meto žemės ūkio mokslininkų parašė į Maskvą
prieštaraudami Nikitos Chruščiovo kukurūzų au-
ginimo vajui Lietuvoje. Sniečkus juos ne tik iškei-
kė, bet išmetė ir iš darbo, ir iš partijos, nors matė to
vajaus beprasmiškumą. Kaip jie drįso ką nors daryti
virš jo galvos! Šeimininkas juk čia jis! Tiesa, po
Chruščiovo nuvertimo jiems buvo dovanota, nes
Sniečkaus pyktis jau buvo praėjęs.

Visi jo pasirinktieji vasalai choru gieda apie Šei-
mininko nuoširdumą, apie meilę žmogui, betarpiš-
kumą. Tiesiog – nors prie širdies dėk. Bet štai vie-
nas, tuomet jaunas komjaunuolis, priglaustas Šei-
mininko, papasakoja apie vieną medžioklę, kurios
metu Sniečkus jam įrodęs, kokie niekšai ir patai-
kūnai yra jo bendradarbiai ir pavaldiniai. Tu šian-
dien pamatysi, – pasakęs Šeimininkas. Ir reikia įsi-
vaizduoti, kad jis, valstybės diktatorius, tam išsi-
rinktam vasalui inscenizuoja šlykščią sceną, kad įro-
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Nepriklausomybės 
100-mečio nuostoliai
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Atkurtos Lietuvos šimtmečio
proga vasario 16-osios vakarą
Los Angeles tarptautinis oro

uostas pirmą kartą nušvis Lietuvos
vėliavos spalvomis. Tuo pasirūpino
Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Los Angeles.

„Džiugu, kad Los Angeles mies-
tas prisijungia prie atkurtos mo-
dernios Lietuvos šimtmečio šventės.
Toks dėmesys – svarbi dovana Los
Angelesir aplink gyvenančiai 10
tūkstančių lietuvių bendruomenei”,
– teigia Lietuvos generalinis kon-
sulas Los Angeles Darius Gaidys.

Jau miesto simboliu tapusi ins-
taliacija „LAX Gateway Pylons” Lie-
tuvos trispalvės spalvomis puošis iki
vasario 17 ryto. Los Angeles tarp-
tautiniame oro uoste, kuris yra ant-
rasis pagal dydį Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose, kasdien apsilanko
apie 190–220 tūkstančių keleivių.

URM info ir nuotr.

Lietuvą Vasario 16-ąją sveikins ir Los Angeles
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TELKINIAI

LAIMA APANAVIČIENĖ

2017 m. gruodžio 28 d. Vilniuje, Lietuvos Respub-
likos prezidentė Dalia Grybauskaitė šeštą kartą
įteikė „Glo balios Lietuvos apdovanojimus”. Šių ap-
dovanojimų tikslas – įvertinti už sienyje gyvenančių
ir dirbančių arba jau į Lietuvą sugrįžusių lietuvių
aukštus profesinius pasiekimus, atkreipti dėmesį į
jų idėjas ir prisidėti kuriant pasauliniu mastu sėk-
mingą bei stiprią Lietuvą. Svarbiausias apdo vano-
jimas – „Už ilgametės veiklos nuopelnus” – įteiktas
Lietuvių Fondui (LF).

Sveikiname LF narius, vadovus, rėmėjus, au-
kotojus šiuo garbingu apdovanojimu. Ta proga
pakalbinome LF tarybos pirmininką Saulių Čyvą ir
LF valdybos pirmininką Marių Kasniūną. 

Malonu, kad apdovanojimas sutapo ir su LF veiklos
55-mečiu, kurį minėjome 2017-aisiais. Šis apdova-
nojimas yra didelė garbė LF. Malonu, kad organi-
zacijos darbas yra įvertintas mūsų tėvų žemėje – Lie-
tuvoje.

,,Globalios Lietuvos apdova nojimais” siekiama, kad
svarūs globalių lietuvių nuopelnai būtų pastebėti, pripa-
žinti ir įvertinti. Kuo svarbūs LF darbai ir kokie šios or-
ganizacijos nuopelnai? 

S. Č.: LF „darbas” ar užduotis buvo ir yra su-
kaupti kapitalą, saugiai jį investuoti, o uždirbtas pa-
lūkanas skirti lietuviško švietimo, kultūros, jauni-
mo bei visuomeninės veiklos išeivijoje finansinei pa-
ramai. Per savo 55 metus LF paramai išdalijo per 20
mln. dolerių. Bet labiau svarbu yra tos paremtos
veiklos nuopelnai – tai veikiančios lituanistinės mo-
kyklos, jaunimo stovyklos, vykstančios Dainų ir Šo-
kių  šventės, ruošiami įvai rūs kultūriniai renginiai.

Tai veikla, kuri prisidėjo ir
prisideda prie lietuvių kalbos
ir lietuviškos kultūros išlai-
kymo, jaunimo ugdymo išeivi-
joje.

M. K.: Kai turiu progą pri-
statyti LF visuomenei, susiti-
kimuose dažnai prašau pakel-
ti rankas tuos, kurie dalyvavo
Šiaurės Amerikos dainų ar šo-
kių šventėse, lankė patys ar
turi vaikų, kurie lanko litua-
nistines mo kyklas, stovyklavo
lietuviškose sto vyklose, lan-
kėsi lietuvių centruose vyks-
tančiuose renginiuose ir t. t.
Dažniausiai pakyla beveik visų
susirinkusių rankos. Ir tai tei-
kia džiaugsmo, nes LF daug fi-
nansiškai prisideda, kad vyktų
lietuviški ren giniai, būtų vys-
toma lietuviška veikla įvairio-
se JAV LB vietovėse. Per savo

gyvavimo laikotarpį  lietuvybės išlaikymui išdalinta
20 mln. dolerių ir, esame įsitikinę, kad ateis laikas,
kai lietuviškai veiklai bus išdalinti dar 20 mln. dol.

2017 m. LF atšventė savo 55-metį. Kaip pasisekė iš-
laikyti LF šitiek metų. Ir ne tik išlaikyti. Atrodo, kad šiuo
metu Fondas išgyvena „aukso amžių”?

S. Č.: Organizacijai reikia ne tik išsilaikyti, bet
ir klestėti. Manau, kad LF šūkis „Iš kartos į kartą”
puikiai nusako teisingą veiklos būdą ir kryptį. LF
pradininkai sąmoningai rėmė jaunimo veiklą, kad
jaunimas, laikui atėjus, būtų pasiruošęs perimti Fon-
do darbą ir veiklą.

Nejaučiu, kad Fondas būtų pasiekęs „aukso am-
žių”, nes darbas dar nebaigtas – kapitalą reikia to-
liau kaupti ir jį investuoti. Išeivijoje veikla plečia-
si, JAV kuriasi naujos Lie tuvių Bendruomenės
apylinkės, ir paramos prašymų skaičius didėja.   

Svarbiausias Lietuvių Fondo nuopelnas – plati lietuviška veikla

„Globalios Lietuvos apdovanojimas” – skulptoriaus Stasio
Žirgulio statulėlė pasiekė LF. 

Pasveikinti LF atstovų su gražių apdovanojimu atvyko buvęs LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas (pirmas
iš k.) ir buvęs LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis (pirmas iš d.).                            LF archyvo nuotraukos

Vilniaus Rotušėje 2017 m. gruodžio 28 d. buvo pa-
gerbti už sienyje gyvenantys lietuviai ir su Lietuva susiję as-
menys, savo profesine veikla ir pasiekimais labiausiai pri-
sidėję prie Lietuvos pozicijų stiprinimo pasaulyje. Tarp ap-
dovanotojų – LF. Kaip sutikote šią žinią?

S. Č.: Žinia, kad LF bus įteiktas apdovanojimas
už viso gyvenimo nuopelnus, buvo maloni staigme-
na. Tai – nelaukta žinia, kuri mus pa siekė prieš pat
Padėkos dienos savaitgalį. Perskaičius sveikinimo
raštą, pirmiausia pagalvojau apie LF stei gėjus, ku-
rie įkūrė LF ir, žinoma,  apie visus LF narius, kurių
įnašų ir pa likimų dėka buvo sukauptas kapitalas, iš
kurio per 55 metus uždirbtas pelnas buvo skiriamas
lietuviškai veiklai išeivijoje remti. Tad apdo va noji-
mas skirtas visiems LF nariams, kurie įgyvendino
įkūrėjų numatytą Fondo misiją.   

M. K.: Žinią sutikau su labai dideliu džiaugsmu.

LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas (k.) ir LF valdybos pirmininkas Marius Kas-
niūnas džiaugiasi apdovanojimu.                                        Jūratės Mereckienės nuotr.

M. K.: Reikia tik stebėtis, kad prieš 55 metus LF
pradininkai sugalvojo įkurti šią organizaciją, numatė
šios organizacijos principinį tikslą, surašė įstatus. Da-
bar matome, kad, kurdami LF, jie galvojo ne apie
trumpalaikį šios organizacijos gyvavimą, bet ilgalaikį
– visi pagrindiniai jų sukurti pamatai nepakito iki
šių dienų. 

Žmonės, kurie įkūrė LF, jau iškeliavę Amžinybėn. Aki-
vaizdu, kad norint, jog Fondas gyvuotų, reikia „jauno krau-
jo”. Kaip sekasi užtikrinti šios organizacijos tęs tinumą? Ar
lengva naująją kartą įsitraukti į LF veiklą?

Lietuvoje  apdovanojimą LF vardu priėmė (iš k.): LF tary-
bos nariai Vytas Narutis, Agnė Vertelkaitė ir LF valdybos
narys Leonas Narbutis.

S. Č.: Kaip anksčiau minėjau, LF steigėjai nuo pir-
mų dienų sąmo ningai skatino jaunimą visokiausiais
būdais: rėmė lituanistines mokyklas, jaunimo sto-
vyklas, dainų ir šokių šventes, jaunimo kongresus,
skyrė stipendijas studentams. Džiugu, kai jauni-
mas, kuris lankė lituanistines mokyklas, vasara
atostogavo stovyklose ir t. t., dabar jaučią pareigą įsi-
traukti į LF veiklą. Jaunuoliai ir jaunuolės  stoja į tėvų
giliai „išartą vagą” ir toliau neša lietuvybės deglą.

M. K.: Pagrindinis LF tikslas – lietuvybės išlai-
kymas. Turimo kapitalo ir iš investicijų gaunamų pa-
lū kanų, kurios skiriamos lietuvybės paramai, nie-
kada nebus užtektinai. Lietuvybės išlaikymas išei-
vijoje ne įkainojamas. Kad galėtume ir toliau įgy-
vendinti savo tikslą, reikia prisi dėti darbais – teik-
ti naujas idėjas, sulaukti naujų LF narių ir aktyviau
įsijungti į vadovavimą organizacijai. Manau, kad dir-
bant kartu LF iškelta „lietuvybės liepsna” dar ilgai
mus ves jau pramintu taku. LF glaudžiai dirba su vi-
somis kartomis ir visai nesvarbu, kur, norintys
dirbti LF, yra gimę – čia ar Lietuvoje. 

LF glaudžiai bendradarbiauja su JAV Lietuvių Ben-
druomene (LB). Kokie veiksmingiausi ryšio su diaspora pa-
laikymo būdai? Kokie šio bendradarbiavimo rezultatai? 

S. Č.: Jau eilę metų tenka asme niškai dalyvau-
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ti JAV LB Tarybos sesijose. Jų metu
teko susipažinti su JAV LB veikla, pa-
siekimais, ateities planais ir rūpes-
čiais. Geriau suprasdamas LB veiklą,
LF gali tinkamiau finansiškai paremti
jų veiklą, ypač šiuo metu, kai JAV LB
auga narių ir apylinkių skaičiumi.
Tikiuosi, kai glaudžiai bendradar-
biaujame, tikslus deriname, rezultatai
teigiami. 

M. K.: Svarbiausias ryšio palai ky-
mo būdas – plačiai atvertos abiejų
Jūsų minėtų organizacijų durys.  Kai
gali atvirai pasikalbėti, padiskutuoti
ir pasidalinti planais. Kai ryšiai glau-
dūs, tai ir planai įvykdomi. Da lyvavi-
mas JAV LB apylinkių renginiuose lei-
džia pabendrauti, išgirsti naujų idėjų
ir išklausyti išeivijos lietuvių rūpes-
čius. Tie susitikimai ir pasikalbėjimai
neša daug naudos abiems organizaci-
joms. Toks bendradarbiavimas parodo,
kokie mes esame vieni kitiems reika-
lingi ir kiek daug galime padaryti, kai
padedame vieni kitiems. 

JAV lietuviams LF žinomas gerai. O
kada apie jį plačiau sužinojo Lietuvos
žmonės? Kokie Fon do ryšiai  su Lietuva?

S. Č.: Atkūrus Lietuvai  nepri-
klausomybę, LF nariai specialiame
LF narių suvažiavime 1991 metais nu-
sprendė paremti švietimą ir kultūrinę
veiklą Lietuvoje ir tam skyrė 1.3 mln.
dolerių. Tai buvo pirmas viešas LF pa-
reiškimas Lietuvos žmonėms. Dabar
kasmet stipendijomis remiame visą
eilę studentų Lietuvoje ir įvairiuose
Europos kraštuose. Taip pat, jau eilė
metų turime LF valdybos narį bei įga-
liotą atstovą Lietuvai Leoną Narbutį,
kuris skleidžia LF vardą Lietuvoje.  

M. K.: Apie LF Lietuvos žmonės
daugiau sužinojo po svarbių apsilan-
kymų Lietuvoje ir iš straipsnių spau-
doje. Tų apsilankymų metu buvo susi-
tikta su Prezidentu, ministrais, įvairių
organizacijų atstovais. Prieš 5 metus,
švenčiant LF 50-metį, įvairiuose Lie-
tuvos miestuose vyko LF pristatymai.
Ryšys su Lietuva neprarandamas ir gy-
venant čia – vyksta telefoniniai pasi-
kalbėjimai, elektroninis  susirašinėji-
mas, susitinkame su iš Lietuvos į JAV
atvažiuojančiais įvairių organizacijų
atstovais. Tie ryšiai toliau plečia žinias
apie LF visiems lietuviams pasaulyje.
Atstumas nemažas, atliekamas dar-
bas labai didelis, svarbu tuos abipusius
ryšius ir toliau tęsti ir plėsti.

Ko palinkėtumėte LF 2018-aisiais
metais?

S. Č.: Visų LF narių vardu džiau-
giamės ir didžiuojamės LF įteiktu
„Globalios Lietuvos apdovanojimu
2017”. Bet tuo pačiu suprantame, kad
2018-ieji metai kviečia toliau  žengti nu-
matytu keliu ir visais būdais toliau
remti LF veiklą, puoselėti bei išlaiky-
ti lietuvišką kalbą bei kultūrą išeivi-
joje. Linkime, kad 2018 metų LF derlius
būtų vaisingas ir darbingas.   

M. K.: Linkiu LF sulaukti kuo
daugiau naujų narių. Nariai padės
užtikrinti šios organizacijos išlai kymą
ir tęstinumą. Siūlyčiau, kad šiais me-
tais proseneliai, seneliai ir tėveliai
ne žaislus ir saldainius atžaloms pirk-
tų, o padovanotų savo proanūkiams,
anūkams ir vaikams Fondo narystę.
Kokia tai brangi do vana, vaikai kol kas
gal ir nesupras, bet po keleto metų, kai
susipažins su LF ir jo svarbiais dar-
bais, jie tikrai įvertins šią dovaną. 

Dėkoju LF tarybos pirmi ninkui ir LF
valdybos pirmininkui už pokalbį ir linkiu,
kad 2018-ieji LF būtų dosnūs ir kupini nau-
jų sumanymų. 

2017 m. pabaigoje Philadelphijoje
viešėjo Lietuvos gyvybės mokslų de-
legacija, kurią lydėjo LR ambasado-
riaus JAV Rolandas Kriščiūnas. Lietu-
vos gyvybės mokslų delegaciją su-
darė Lietuvos Biotechnologų asocia-
cijos prezidentė Inga Matijošytė, ben-
drovės ,,Froceth” vadovė Agnė Vait-
kevičienė, bendrovės ,,Satimed” ir Vil-
niaus universiteto Santariškių klinikų
atstovai. Vizitą Pennsylvanijos valsti-
joje padėjo organizuoti generalinė
garbės konsulė Krista Bard.

Vizito tikslas – išplėsti jau 25 me-
tus su Pennsylvanijos valstija
vykstantį bendradarbiavimą

gynybos srityje į ekonominę sritį, už-
megzti dvišalį bendra-
darbiavimą gyvybės
mokslų srityje su vals-
tija, kuri pasižymi pa-
siekimais genetikoje ir
kitose gyvybės mokslų
srityse, bei paversti
Pennsylvanijos valstiją
Lietuvos verslo bei eks-
porto vartais į JAV.

Vizito metu Lie-
tuvos Biotechnologijų
asociacijos prezidentė
I. Matijošytė ir Penn-
sylvanijos gyvybės
mokslų prezidentas
Chris Molineaux pasi-
rašė istorinį bendra-
darbiavimo memoran-
dumą gyvybės mokslų
srityje. Šis Memoran-
dumas atveria kelią
platesniam mokslininkų bei versli-
ninkų bendradarbiavimui, bendrų
projektų kūrimui. Memorandumas
pasirašytas istoriniame pastate – pir-
mosios JAV ligoninės (Pennsylvanijos
ligoninės) – bibliotekoje.

Lietuvos delegacija susitiko su
Philadelphijos miesto valdžia, Uni-
versity of  Pennsylvania The Singh
Center for Nanotechnology bei Wistar
Institute, Thomas Jefferson Universi-
ty Biomedicinos mokslų koledžo, vai-
kų ligoninės Genomikos centro, WuXi
App Tech vadovybe ir ekspertais.

Wistar Institute delegacijai buvo
pristatyta instituto veikla: čia dau-
giausia dirbama su įvairiomis vakci-
nomis. Aukštas licencijuojamų pa-
tentų skaičius. Lietuvoje jų veikla ga-
lėtų būtų įdomi įmonėms, kurios dir-
ba su rekombinantiniais baltymais,
vakcinomis, virusais. Dauguma jų ty-
rimų orientuoti į komercializaciją,
todėl tai galėtų būti gera patirtis sta-
žuotojams.

Karina Sotnick iš Philadelphia

Platėja bendradarbiavimo vartai

JAV pasirašytas istorinis bendradarbiavimo memorandumas. Lietuvos gyvybės mokslų atstovai Pennsylvanijos ligoninės biblioteko-
je. Viduryje – dr. Inga Matijošytė ir amb. Rolandas Kriščiūnas. Lauros Šerėnienės nuotraukos

University City Science Center pri-
statė startuolių programas, viena nau-
jausių ir sėkmingiausių – ,,Digital
Health”. Jie priima į savo gretas star-
tuolius, kurie nori steigtis JAV. Karina
Sotnick pristatė ir vasaros programas,
kurių metu vyksta apmokymai, kaip
įsitvirtinti JAV rinkoje ir patraukti fi-
nansuotojų dėmesį.  K. Sotnick pasi-
ruošusi organizuoti ir kelių dienų in-
tensyvius užsiėmimus Life Sciences
Baltics 2018 konferencijos metu. 

University of  Pennsylvania Singh
Center for Nanotechnology moksli-
ninkai pristatė savo darbą bionžineri-
jos srityje, išreiškė norą padėti Lietuvos
mokslininkams (ar studentams) įgyti
praktikos bioinžinerijos moksluose.

Jefferson College of  Biomedical
Sciences įvyko susitikimas su patolo-

gijos, anatomijos ir molekulinės bio-
logijos profesoriumi, dekanu dr. Gerald
Grunwald bei jo komanda. Dr. G. Grun-
wald išreiškė norą bendradarbiauti
su Lietuva, Lietuvos ligoninėmis. Jis
pristatė genetikos, tarptautinių tyrimų,
bendradarbiaujant su kitomis šalimis,
programas. Taip pat naujai atsiran-
dančias profesijas medicinos srityje
(entrepraneurs), švietimo ir mokymo
programas. Daug dėmesio buvo skirta
medicinos studentų mainų progra-
moms. Manome, kad būtų naudinga su-
pažindinti Lietuvos ligoninių vadovy-
bę su tokia bendradarbiavimo gali-
mybe.

Children’s Hospital of  Philadelp-
hia įvyko susitikimas su dr. Hakon
Hakonarson, Center for Applied Ge-
nomics vadovu.

Šiame centre yra sukurtas vienas
didžiausių vaikų biobankų JAV, t.y.
surinkti kraujo mėginiai iš įvairaus
amžiaus vaikų, kurie apsilanko ligo-
ninėje. Dr. H. Hakonarson panaudod-
mas turimą biobanką vykdo įvairius

vektorių ar vakciną).
Lietuvos delegacijos pristatė Lie-

tuvos privalumus, turimą tinkamą ju-
ridinę bazę, infrastruktūrą (akademi-
nę, sveikatos priežiūros įstaigų ir ga-
mybos veiklas). Amerikiečius sudo-
mino tai, kad „Thermo Fisher Scien-
tific Baltics” plečia gamybos veiklą
Lietuvoje. Šis kompleksinis Lietuvos
pristatymas atkreipė Wuxi įmonės dė-
mesį į Lietuvą ir galimybes joje plėsti
savo veiklą ar investuoti į Lietuvoje
vykdomus mokslinius tyrimus ar ko-
mercinę veiklą. UAB „Froceth” susiti-
kimas su Wuxi App Tech įmone buvo
ypač naudingas, siekiant pritraukti
Wuxi investicijas į Lietuvą, būtent pa-
žangios terapijos vaistinių preparatų
gamybos ES rinkai srityje bei jų nau-
dojimui klinikiniams tyrimams.

Taip pat įvyko susitikimas su
Pennsylvanijos lietuviais, dirbančiais
gyvybės mokslų srityje.

LR ambasados Washingtone info 

mokslinius projektus (kas pritraukia
užsienio talentus), aktyviai bendra-
darbiauja su įvairiomis farmacijos
bendrovėmis (kas pritraukia naujas lė-
šas). Dr. H. Hakonarson taip pat do-
mėjosi Lietuvoje vystomomis mikros-
kysčių technologijomis, genų redaga-
vimo technologijoms. Jis išreiškė norą
apsilankyti Vilniaus universiteto Gy-
vybės mokslų centre, išsamiau susi-
pažinti su Lietuvoje veikiančiais šios
srities startuoliais.

Aplankyta ir WuXi App Tech įmo-
nė, kuri gamina genetinius produktus
(DNR). Įmonė ieško specialistų su bio-
loginiu išsilavinimu (bakalauras), ku-
rie nebūtų labai aukštai apmokami. Jų
verslo modelis – užsakymų, gautų iš
kompanijų vykdymas (pvz., farmacijos
įmonė, kuri užsako pagaminti DNR

Amb. Rolandas Kriščiūnas, gen. garbės konsulė Krista Bard,  dr. Inga Matijošytė ir  Pennsylvanijos gyvy-
bės mokslų prezidentas Chris Molineaux.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Sausio 27-oji – palaimintojo arkivyskupo Jurgio Ma-
tulaičio (1871–1927) mirties ir jo gimimo dangui die-
na. Kasmet ji pažymima liturginiu minėjimu Mari-
jampolės šv. Arkangelo Mykolo prokatedroje. Šiemet
minėjimas buvo ypatingas, nes kartu pažymėtos ir
kelios svarbios sukaktys – Lietuvos valstybės atkū-
rimo 100-metis, taip pat šimtas metų nuo to laiko, kai
palaimintasis J. Matulaitis buvo konsekruotas vyskupu
ir paskirtas vadovauti Vilniaus vyskupijai. 100 metų
jubiliejų šiemet mini ir arkivyskupo įkurta švč. Mer-
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų varguo-
lių vienuolija. Ir dar viena sukaktis – lygiai prieš 10
metų buvo įkurta Pal. Jurgio Matulaičio draugija.

Įjubiliejinį renginį Marijampolės dramos teatre
susirinko daugybė žmonių, prireikė net papil-
domų kėdžių. Atvyko atstovai iš visų šiandien

Lietuvoje bei Lenkijoje, Punske veikiančių J. Ma-
tulaičio draugijos skyrių, kurių  yra jau 17, taip pat
vietos valdžios atstovai, kiti svečiai. Per praėjusius
metus įsikūrė nauji skyriai Kalvarijoje, Aleksote
Kauno rajone, tad iš viso draugijai dabar priklauso
daugiau kaip 600 narių.

Konferencijos narius pasveikinęs Šv. Arkange-
lo Mykolo prokatedros klebonas marijonas Andrius
Šidlauskas džiaugėsi, kad sulaukta tokių svarbių ju-
biliejų, itin sveikino vargdienių seserų kongregaciją,
kuri jau šimtą metų dirba labai svarbų darbą ir Lie-
tuvoje, ir Amerikoje, kur veikia jos skyrius.

„Tai labai svarbi sukaktis, nes draugiją įkūrė tas
pats palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis,
kurio gimimo dangui dieną šiandien minime. Mūsų
vienuolija įkurta 1918 metų spalio 15  dieną, o šimt-
mečio sukaktį iškilmingai minėsime spalio 14 die-
ną ir tada dar kartą prisiliesime prie savo šaknų”, –
sakė šios vienuolijos vyriausioji vadovė sesuo Vik-
torija Plečkaitytė.

Pagrindinį pranešimą „Palaimintojo Jurgio
Matulaičio – Vilniaus vyskupo veidas” skaitė Lie-
tuvoje labai gerai žinomas ir mylimas pranciškonų
kunigas brolis Julius Sasnauskas.  Pasidžiaugęs, kad
minint sukaktį susijungia Vilnius ir Marijampolė,
kunigas prisiminė, jog apie palaimintąjį Jurgį jis iš-
girdo iš kunigo Stanislovo Valiukėno, kuris J. Sas-
nauskui paauglystėje tu-
rėjo didelę įtaką jo pasi-
rinkimui. S. Valiukėnas,
buvęs politinis kalinys
mirė garsiojo mitingo
prie A. Mickevičiaus pa-
minklo Vilniuje 1987
metų rugpjūčio 23 d. iš-
vakarėse. 

Jis prisiminė, koks
nelengvas buvęs tas pal.
J. Matulaičio paskyri-
mas Vilniaus vyskupu,
kaip sunkiai jam sekėsi,
kokių nepagrįstų skun-
dų marijonų vyresnybei
jis sulaukdavo, kiek
šmeižtų išgirsdavo.
„Tada, 1918 metais jis
nujautė, kas laukia pa-
skyrus vyskupu Vilniu-
je, kaip sudėtinga bus
sugyventi su lenkais, bet
jo meilė bažnyčiai buvo
išskirtinė, gryna ir be
priemaišų. J. Matulaitis
aiškiai pranoko savo lai-
ką, bet tėvai marijonai
visada dirbdavo sunkio-
mis sąlygomis ir nuga-
lėdavo kliūtis”, – teigė
J. Sasnauskas.

Pasak kunigo, len-
kai priėmė jį kaip komp-
romisinę figūrą, nes to-
kie kunigai kaip Mairo-
nis ar Vladas Mironas
buvo jiems nepriimtini
dėl itin tautiškų pažiūrų.
J. Matulaičiui buvo išties
sunku, nes net katalikiš -
koje lenkų spaudoje ant
jo buvo pilami purvai ir
šmeižtai, jog, girdi, į šį
postą jį pasodino vokie-
čiai arba caro valdžia.
Itin aštrūs santykiai buvo su kunigu Karoliu Liu-
banecu, bet būsimasis palaimintasis kalbėjo, kad
priešą reikia mylėti, jis stengėsi neatsakyti į iš-
puolius, į spaudos puolimus, nors jo sekretorius Jo-
nas Kriščiukaitis apie tuos straipsnius papasakodavo
ir vyskupui skaudėjo širdį.

„Iš pradžių vos paskyrus J. Matulaitį Vilniaus

Marijampolėje 
prisimintos 
svarbios 
sukaktys

Įnešama draugijos vėliava. A. Vaškevičiaus nuotraukos

vyskupu jis buvo neblogai priimtas, bet prasidėjus
Vilniaus okupacijai, kai jis liko Lenkijos valdžioje,
reikalai blogėjo ir permainų jau negalėjai tikėtis. Jis
visada žinojo, kad yra tų galbūt klystančių žmonių
ganytojas. Rimtų sveikatos problemų turėjęs vys-
kupas ten ištvėrė šešerius metus ir atsisakė savo pa-
reigų”, – priminė kunigas.     

J. Sasnauskas priminė, kad mylimiausias vys-
kupo darbas tada buvo vienuolijos reikalai, kad jis
daug nuveikė Baltarusijoje, kur  dvejuose buvusiuose
bernardinų vienuolynuose, kurie jau daug metų
buvo apleisti, juos atnaujino ir ten apgyvendino ma-
rijonus. Jau 14 metų kasmet į Baltarusijos parapijas
su bendraminčiais važinėjantis J. Sasnauskas pasi-
džiaugė, kad šioje šalyje bažnyčia gyva ir gausiai lan-
koma. 

„Labai svarbu, kad tokio lygio vyskupas turėtų
savo mokinių, o ne tik pataikūnų. Jurgis Matulaitis
mokinių turėjo, jų buvo ir Lietuvoje, ir Lenkijoje. Jis
turėjo ir gerų draugų, koks buvo vyskupas marijo-
nas Pranciškus Būčys – apie jų bičiuliškus santykius
liudija išlikusi korespondencija. Palaimintasis daug
kam atrodė uždaras, mažai bendraujantis, ir besi-
šypsant jį retai galėjai pamatyti – yra išlikusi tik vie-
na Amerikoje daryta nuotrauka, kur jis plačiai šyp-
sosi”, – prisiminė J. Sasnauskas.

Svečias Marijampolėje veikiančiam ir gausiai
lankomam pal. J.Matulaičio muziejui padovanojo du
vertingus  eksponatus  –  jo rašytus du pirmuosius
apaštalinius laiškus.  J. Sasnausko nuomone, reikė-
tų įamžinant J. Matulaičio atminimą Vilniuje, prie
8 numerio pažymėto namo Pilies gatvėje, kur buvu-
si kurija ir gyveno vyskupas prikalti atminimo len-
telę, juolab kad šiame name lankėsi ir galbūt nakvojo
būsimasis popiežius Pijus XI.

Iš dramos teatro visi persikėlė į Šv. arkangelo My-
kolo prokatedrą, kur Pal. J. Matulaičio koplyčioje
buvo kalbama rožinio malda. Praėjusių metų pa-
baigoje ši koplyčia sulaukė remonto – dabar yra at-

statytas jos pirmykštis vaizdas. Iš Vilniaus atvykę ir
kelis mėnesius dirbę auksavimo specialistai atnau-
jino altoriaus puošybos elementus,  aukso dulkėmis
iš naujo padengė dailininko Vytauto Ciplijausko ta-
pytą J. Matulaičio portretą, buvo atlikti ir kiti dar-
bai. 

Vidurdienį šventąsias Mišias aukojo Lietuvos

Pranešimą apie J. Matulaitį kaip Vilniaus vyskupą skaitė kunigas J. Sasnauskas.

Paroda apie pal. J. Matulaitį.
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Nėriniuota vestuvinė dramblio kaulo spalvos suknelė,
kurią nuotaka vilkėjo prieš 107 metus, panašiu metu  pa-
siūtas ir karoliukais išsiuvinėtas dailus švarkelis, kuriuo
dabindavosi kita jauna lietuvaitė – šiuos įspūdingus dra-
bužius Balzeko lietuvių kultūros muziejus gavo dova-
nų per pastaruosius kelis mėnesius. Nuostabu tai, kad
šie senoviniai apdarai išliko, neatsidūrė ten, kur paprastai
keliauja nebereikalingi daiktai, jų šeimininkams mirus.

Švarkelis į muziejų atkeliavo paštu iš Floridos.
Jį atsiuntusi Elayne Adams parašė, kad ele-
gantiškas švarkelis priklausė jos močiutei iš

Panevėžio apskrities, Vadoklių parapijos kilusiai An-
nai Ramanauskas Poskoczym (Paskačimas). Iš ba-
jorų kilusios Annos ir jos šeimos istorija – nuosta-
bi. 1905 metais, būdama 16-kos, kartu su seserimi dvy-
ne Katherine ji atplaukė į Ameriką ir apsigyveno Či-
kagoje, kur prieš tai buvo atvykusi jų vyresnioji se-
suo Helen. Abi dvynės įsidarbino prabangiame
viešbutyje ,,Palmer House” kambarinėmis, kur už
savo darbą gaudavo nedidelį atlyginimą. 

Skrybėlaitėmis pasipuošusių dvynių Annos ir
Katherine nuotrauka, kuri buvo į muziejų atsiųs-
tame siuntinyje kartu su švarkeliu, daryta 1906-ai-
siais, praėjus metams po to, kai merginos atvyko į
JAV. Jos nusifotografavo pasirėdžiusios gražiau-

siais savo apdarais, kad giminėms Lietuvoje paro-
dytų, kaip gerai jos gyvena Amerikoje. 

Po kurio laiko trys seserys Ramanauskaitės su-
sipažino su iš Panevėžio  atvykusia Poskoczym šei-
ma, kurioje buvo keturi broliai John (Jonas), Michael
(Mykolas), Adam (Adomas) ir Joseph (Juozas). Trys
seserys Ramanauskaitės ištekėjo už trijų brolių
Poskoczym. Anna ištekėjo 1912 metais už Michael
Poskoczym. Jie susilaukė keturių vaikų. Muziejui
buvo padovanota nuotrauka, kurioje – Anna ir Mi-
chael savo vestuvių dieną. Kai Annos sesers dvynės
Kaherine vyras Adam mirė, našlė ištekėjo už ket-
virtojo Poskoczym, mirusio savo vyro brolio. Anna
gyvenime buvo puiki verslininkė, jos pastangomis
šeima įgijo nemažai nekilnojamojo turto. Pirmoji iš
seserų dvynių mirė Anna, ji Anapilin iškeliavo
1970 metų birželį. Katherine išėjo paskui seserį po
trijų mėnesių – tų pačių metų rugsėjį. 

Dramblio kaulo spalvos vestuvinės suknelės šei-
mininkė – nuo Joniškio kilusi Antanina Ančaitė į
Ameriką atvyko panašiu laiku, apie 1905 metus. 1911
metais ji ištekėjo už Motiejaus Burnicko. Jau antrąjį
šimtą metų pradėjusią skaičiuoti vestuvinę sukne-
lę ir jaunųjų nuotrauką bei daugiau su šeimos is-
torija susijusių daiktų muziejui padovanojo Anta-
ninos Ančaitės-Burnickienės anūkė, dabar 82-ejų su-
laukusi Janet Cloud Mose. Ji ne kartą lankėsi mu-
ziejuje, kurio genealogijos skyriuje gavo atsakymų
į rūpimus klausimus apie savo giminės istoriją. 

Moterų drabužiai pasakoja istorijas

vyskupai, o po to vėl buvo sugrįžta į dramos teatro
salę, kur po agapės tęsėsi jubiliejinė konferencija. Vie-
nas iš Pal. Jurgio Matulaičio draugijos steigimo ini-
ciatorių kunigas Gintaras Urbštas  kvietė pasaulie-
čius aktyviau dalyvauti bažnyčios gyvenime ir pri-
siminė, jog pirmasis draugijos skyrius susikūrė
Kazlų Rūdoje. Jis taip pat siūlė kiekvienoje parapi-
joje susiburti į tokius skyrius, kad būtų galima geriau
pažinti palaimintąjį ir jo darbus. 

Apie vargdienių seserų vienuoliją kalbėjo sesuo
Evelina Lavrinovičiūtė. Ji sakė, kad įtakos pasiren-
kant vienuolės kelią jai turėjo pirmoji mokytoja, pa-
dėjusi atrasti Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo seserų varguolių vienuoliją. „Aš mačiau se-
seris, kurios yra šalia vargšų, kurios kartu su vaikais
ruošia pamokas,  kurios priima į savo namus vargs-
tančius ir pasidalina su jais tuo, ką turi. Čia ir atra-
dau savo pašaukimą – tarnauti Kristui ir bažnyčiai
per Mergelę Mariją ten, kur labiausiai reikia.  Tai ne-

J. Matulaičio koplyčia neseniai buvo atnaujinta.

mažas iššūkis.
Vargdienės seserys kantriai dirba jau visas šim-

tas metų ten, kur labiausiai reikia. Buvo jų misijos
Sibire, jos dirba ir Amerikoje, jų skyrius buvo ir Ka-
nadoje. Noriu, kad tie darbai tęstųsi, kas į mūsų gre-
tas įsilietų naujų žmonių, o mūsų misija lieka ta pati
– meilė tokiems žmonėms, kokie jie yra, nepasiren-
kant, o priimant tokius, kokius Dievas duoda”, – sakė
vienuolė. Ji paprašė susirinkusiųjų melstis, kad pa-
vyktų į lietuvių kalbą išversti ir išleisti labai reika-
lingą knygą apie Mariją, kuri padėtų geriau ją pažinti.   

Minint dešimtąsias Pal. J. Matulaičio draugijos
įkūrimo metines, buvo prisiminti ir apdovanoti pir-
mieji aštuoni draugijos skyriai. Prisimintas ir Lazdijų
kunigas Tadas Valianas, kurio iniciatyva Kazlų Rū-
dos parapijoje dar 2003 metais įsteigta maldos grupė,
vėliau išaugusi į pirmąjį draugijos skyrių.  Šiomis die-
nomis jis lankėsi piligriminėje kelionėje Meksikoje ir
meldėsi Dievo motinos bazilikoje Gvadalupėje.

Konferenciją ir jubiliejinį minėjimą vainikavo
meninė programa, kurios metu buvo atliekami kla-
sikiniai kūriniai, taip pat siuntimo žodis ir baigiamoji
malda. Susirinkusieji galėjo apžiūrėti pal. Jurgiui Ma-
tulaičiui skirtą parodą, įsigyti literatūros apie jį.

Konferencijos salė buvo pilna dalyvių.

Anna ir Michael Poskoczym savo vestuvių dieną.
Virginijos Petrauskienės nuotraukos

17-metės dvynės Anna ir Katherine Ramanauskaitės, pa-
sipuošusios geriausiais savo aprėdais.

Annos Ramanauskas (Ramanauskaitės) švarkelį apžiūri
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus direktorė Rita Janz.

Antaninos vestuvinė suknelė, pragyvenusi savo šeimi-
ninkę.
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GIEDRĖ TRAPIKAITĖ

1918 m. Kaune lietuviai nebuvo domi-
nuojanti tauta, gatvėse dažniau skam-
bėjo rusų, lenkų, jidiš kalbos, bet viskas
ėmė keistis Kaunui tapus laikinąja sos-
tine. Istorikas Mindaugas Balkus pa-
sakoja, kad tuo metu radikaliai nusiteikę
žmonės, siekdami stiprinti lietuvybę,
vykdė „murzinimo akcijas”, o bažnyčių
prieigose įvykdavo net susišaudymų.

– Nupieškite tuometinio Kauno port-
retą. Aš iš tiesų jis buvo toks daugiatautis?

– 1918 m. lietuviai nei demogra-
fiškai, nei ekonomiškai ar politiškai
nebuvo dominuojanti tauta. Gruodžio
mėnesį vykusiuose Kauno miesto sa-
vivaldos rinkimuose lietuviai buvo
tik treti – surinko apie 17 proc. balsų.
O lenkai gavo apie 42 proc., žydai – 31
proc. balsų. Tai ir rodo tautinių grupių
įtaką mieste ir jo savivaldoje. Gatvėse
dažniau skambėjo rusų, lenkų, jidiš
kalbos.

Viskas keistis pradėjo, kai 1919
m. sausį Kaunas tapo laikinąja sostine.
Tuomet į Kauną iš Vilniaus persikėlė
visos besikuriančios valstybės centri-
nės institucijos, Kaune sparčiai gau-
sėjo gyventojų, todėl netgi kilo vadi-
namoji butų krizė. Grįžo karo pabė-
gėliai, tremtiniai, tarp kurių buvo
daug lietuvių.

– Kokia Kaune buvo lietuvių kalbos
svarba?

– Moderniojo lietuviškumo samp-
ratą ir vadiname nolingvistine. Buvi-
mą lietuviu rodo kalbėjimas lietuvių
kalba. Lietuvis, nekalbantis lietuviš-
kai, XIX a. pab.–XX a. pr. buvo beveik
ir nelaikomas lietuviu.

– Kaip į lietuvių kalbą, kurią mėgino
skleisti valdžia, žiūrėjo kitų tautybių žmo-
nės?

– Nepriklausomos valstybės pra-
džioje kitataučiai Lietuvos gyventojai
neretai skeptiškai vertindavo lietu-
vius, lietuvių valdžią ir lietuvių kalbą.
Buvo svarstoma, kad lietuvių valdžia
ilgai nesilaikys, galvota, kad Lietuva
grįš į Rusijos sudėtį arba Lietuvą už-
ims Lenkija. Lietuvių kalbos buvo ne-
skubama mokytis.

Bet tarptautinės aplinkybės Lie-
tuvos valstybės raidai buvo palankios
ir tautinės mažumos, matydamos, kad
tautinė Lietuvos valstybė įtvirtino
savo egzistenciją, turėjo keisti požiūrį
į lietuvius ir lietuvių kalbą. Naujoji
tautinių mažumų gyventojų karta lie-
tuvių kalbos gana greitai pramoko, nes

lietuvių kalba buvo dėstoma visų tipų
pradinėse ir vidurinėse mokyklose,
gimnazijose.

– Kaune lietuvinimas vyko ne tik per
mokslą, bet ir per pramogas. Viena tų pra-
mogų – kino teatras.

– Lietuvinimas per kino teatrus
buvo gana komplikuotas, nes titrų
vertimai į lietuvių kalbą nemažai kai-
navo. Kino filmų platintojai nenorėjo
daug investuoti į kokybiškus verti-
mus, nes filmų demonstracijų nebuvo
tiek daug ir investicijos neatsipirktų.

Kino teatruose tuo metu buvo ro-
doma užsienio šalių (Vokietijos, JAV)
produkcija. Vertimai neretai būdavo
prastos kokybės, nes versdavo kokie
gimnazistai ar studentai.

Išleidus griežtesnius įstatymus,
filmų platintojai ir kino teatrų savi-
ninkai į juos turėjo atsižvelgti ir XX a.
4-ojo dešimtmečio pabaigoje titrų ver-
timai į lietuvių kalbą buvo daugmaž
patenkinami. Skundų jau buvo mažiau,
bent jau to meto spaudoje.

– Minite „murzinimo akciją”. Kokia tai
buvo akcija? Kaip ji buvo vertinama valdžios
institucijų?

– Murzinimo akcija įvyko 1923
m., kai radikaliai nacionalistiškai nu-
siteikę asmenys, daugiausia jauni-
mas, neapsikentę, kad, jų manymu,
Kaune vis dar per daug nelietuviškų iš-
kabų, sugalvojo jas naktį užtepti juo-
dai.

Naktį budėję policininkai kaip ir
nieko nepastebėjo arba nenorėjo pa-
stebėti. Kaip savo tyrime pažymėjo is-
torikas Vladas Sirutavičius, akcija tu-
rėjo gana didelį moralinį pritarimą
bent jau dalyje lietuvių bendruomenės,
taip pat – tarp policijos pareigūnų ir
vietos administracijos.

Vis dėlto vidaus reikalų ministras
Kazimieras Oleka iškabų murzinimą
oficialiai pasmerkė kaip nekultūringą.
Šią murzinimo akciją reikėtų vertinti
kaip nepriimtiną radikalaus naciona-
lizmo apraišką, kai norėta netinka-
momis priemonėmis pagreitinti Kau-
no lietuvėjimą.

Po keleto metų iškabų, pavadini-
mų, skelbimų tautinių mažumų kal-
bomis jau buvo kur kas mažiau. O pa-
grindinėse gatvėse kaip ir imta draus-
ti nuo XX a. 3-iojo dešimtmečio vidurio.

– Konfliktų netrūko ir bažnyčiose. Pa-
vyzdžiui, per Mišias lietuvių kalba staiga len-
kai užgieda lenkiškai, arba atvirkščiai.
Kartais žmonės imdavo smurtauti net baž-
nyčios šventoriuje. Kas vyko?

– 1926 m. rugsėjo 26 d. Kauno ir

Kova už lietuvybę nepriklausomame  Kaune: 
„murzinimo akcijos” ir konfliktai bažnyčiose

Nepriklausomybės aikštė žiemą. Kaunas, apie 1930–1938 m. Kauno miesto muziejaus nuotr.

apylinkių lenkai organizavo proce-
siją, kuri turėjo prasidėti Švč. Tre-
jybės bažnyčioje. Procesijos metu tu-
rėjo būti eisena ir giedamos lenkiškos
giesmės. Tai lietuviams nepatiko, jie
nenorėjo, kad lenkai eitų per miestą
ir lenkiškai giedotų.

Įvyko smurtinis konfliktas, per
kurį netgi buvo šaudomasi. Sunku pa-

sakyti, ar šaudė lietuviai, ar lenkai, ar
abi grupės. Tačiau pats šių neramumų
faktas ir pralietas kraujas bažnyčioje,
jos prieigose rodo didelę įtampą ir
tautinių santykių atmosferą to meto
Kaune. To paties tikėjimo žmonės, Ro-
mos katalikai, dėl tautinių nesutari-
mų, paniekinę sakralią vietą, ėmėsi
smurto.

– Panašu, kad lietuvinimo procesas ne-
buvo toks jau paprastas. Kaip Kaunas at-
rodė jau 1939–1940 m.? Ar lietuvių kal-
bos jau buvo girdėti daugiau?

– Taip, 1940 m. Kaunas jau buvo są-
lygiškai sulietuvintas miestas. Tuomet
Kaune lietuviai sudarė apie du treč-
dalius (apie 65 proc.) gyventojų, ket-
virtadalį – žydai. Kitos mažumos (vo-
kiečiai, rusai) – tik po keletą procentų.

Viešoje erdvėje lietuvių kalba
Kaune buvo gana plačiai paplitusi ir
užėmė dominuojančią padėtį. Ypač
viešuosiuose užrašuose, skelbimuo-
se ir pan. Gerokai pakilo lietuvių kal-
bos prestižas visuomenėje. Kaune
buvo įkurtas ir sėkmingai veikė uni-
versitetas, Valstybės teatras ir kitos
aukštosios kultūros įstaigos, kurio-
se komunikacija vyko lietuvių kal-
ba. Lietuvių kalbos ir kultūros plėtrai
tai vienas kertinių laikotarpių, be jo
šiandieninė Lietuva atrodytų visai ki-
taip.

Lrt.lt

AKIŲ lIgOs

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

DAnTŲ gyDyTOjAI

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

www.draugas.org
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Atkelta iš 1 psl.

Stovyklavo daugiau kaip 200 skau-
tų iš JAV, Lietuvos, Kanados ir Aust-
ralijos. Iš Lietuvos atvyko daugiau
negu iš Šiaurės Amerikos! Iš Califor-
nijos, LSS Ramiojo vandenyno rajono,
dalyvavome penki – „Palangos” tunto
Vita Reivydaitė, Lina Polikaitytė ir aš,
tuntininkė, iš „Kalniškių” tunto –
mano sūnūs Julius ir Linas. Australi-
jos lietuviai skautai tikrai nuošir-
džiai parodė užsieniečiams Australijos
vaizdų, kultūrą. Viena diena buvo ku-
pina ypatingiausių įspūdžių. Iš ryto va-
žiavome į Healesville Animal Sanc-
tuary pažiūrėti niekad nematytų aust-
ralietiškų gyvūnų. Paglostėm emus,
stebėjom, kaip papūgos sudaužė kiau-
šinius plaktuku, įsimylėjom „wom-
bats” ir „wallabies”. Po pietų grįžę į
stovyklą dalyvavome skautų akade-
mikų studijų dienoje su archeologu
Rimu Kabaila, kuris kalbėjo apie Aust-
ralijos aborigenus ir turėjome progos
daryti įrankius iš akmens bei groti
aborigenų muzikos instrumentu –
„didzeridu”. Vakare visi stovyklau-
tojai mokėsi ir šoko australietiškus
„bush dances”. Kitą dieną dviem au-
tobusais visi užsieniečiai važiavome į
Philips Island; matėme veikiantį ūkį,
žygiavome gražioje gamtoje, medžiuo -
se matėme koalas, stebėjome, kaip
maži pingviniukai naktį iš jūros ke-
liavo į lizdus pakrantėje. Buvome eks-
pozicijoje apie Antarktiką ir jautėme
– kaip toli esame nuo namų...

Buvo džiugu dalyvauti Akademi-
kų pastovyklėje ir studijų savaitgaly-
je. Australijoje tik prieš daug metų vei-
kė skautai akademikai, tad atnaujin-
ta veikla buvo tikrai prasminga. Stu-
dijų savaitgalis įtraukė akademikus iš
visų LSS rajonų, kalbėjome apie veik-
lą ir žavėjomės skautų akademikų
energinga ir stipria veikla Lietuvoje –
Vilniuje jie susirenka kas savaitę! Iš-
mokome jų atsisveikinimo šūkį: „Ciku
caku, ciku caku, hey-hey-hey; Kumpis-
dešra, kumpis-dešra, lašiniai...”

Šeimos dieną, didįjį savaitgalį,
šventėme lietuviškosios skautijos šimt-
metį. Vyko tarptautinis paradas, ku-
riame dalyvavo visi dalyviai. Sudarė-
me dabartinį „Baltijos kelią”, prisi-
mindami 1989 m. vykusįjį, kai Lietuva,
Latvija ir Estija susijungė rankomis,
trokšdamos laisvės iš sovietų vergijos.
Stovykloje vyko knygų su įdomiais is-
toriniais straipsniais ir nuotrauko-
mis iš praėjusių stovyklų paroda. Vė-

Iš Californijos į Melbourną švęsti skautijos šimtmečio

Archeologas Rimas Kabaila rodo aborigenų muzikos instrumentą.
Dešinėje – Rūta Baltaduonytė-Lemon, LSS Tarybos pirmininkė iš Toronto. Džiaugiamės naujomis skarelėmis. Taros Barauskaitės nuotraukos

liavų nuleidimo metu susigrupavome
pagal kas/kurioje Tautinėje stovyklo-
je esame dalyvavę pirmą kartą. Manoji
buvo 1988 m. VII TS, mano berniukams
ši – pirmoji. Buvo skautų, kurie daly-
vavo Tautinėj stovykloj 1938 metais!

Kuo skiriasi Australijos stovykla
nuo Californijos? Žinoma – gyvūnais!
Žygių metu vietoj Californijoje mato-
mų gyvačių ir driežų matėme kengū-
ras. Australijoj vietoj Šiaurės Ameri-
kos žvaigždynų matėme Pietų Kry-

žiaus žvaigždyną. Skirtingi buvo ir už-
siėmimai. Savo padarytais plaustais
plaukėme Yarra upe, jaunimas pa-
puošė/dažė bumerangus bei darbavo-
si su metalu. Australijos menininkė
Rasa Mauragis vyresnes skautes iš-
mokė daryti skareles, naudojant gam-
tines priemones – žolynus. Californi-
joje, „Rambyno” stovyklavietėje, vaikai
laisvalaikiu važinėja dviračiais, žai-
džia krepšinį ar lipa į kalną, Australijoj
žaidžia „cricket” ir „footie”. Išmokome

Iš daugelio vietovių suvažiavę akademikai skautai: Taiyda Chiapetta (Čikaga), Eglė Garrick (Australija), Gabija Didžiokaitė (Vilnius), Tara
Barauskaitė (Los Angeles), Rich Chiapetta, ASS Vadijos pirmininkas (Čikaga), Daiva, LSS Seserijos vadė ir Jay Chauhan (Kansas City).

naujų dainų prie laužo ir stebėjome,
kaip vėliavų nuleidimui visi skirtingai
apsirengia ir raportuoja. Man ypač pa-
tiko, kaip raportuoja sesės ar broliai iš
Lietuvos – kūrybingomis frazėmis,
pvz.: „dalyvauja dvidešimt galvų” (vie-
toj „skautų”) ar raporto pabaigoje:
„raportavo brolis Saulius, raportas
atiduotas”. Išmokom naują maldą
prieš valgį: „Dieve, laimink skanų
maistą šitą, kad valgytumėm jį, o ne
vienas kitą!” Vaikams, žinoma, patiko!

Vienas iš lietuvių skautų stovyk-
los tikslų yra įvairiais būdais stiprinti
lietuvybę, išmokstant ko nors apie
Lietuvos istoriją, kultūrą, palaikant
papročius ir užmezgant draugystes,
stiprinant ryšius tarp savųjų. Tuo la-
biau – mūsų Tautinės stovyklos su-
jungia visame pasaulyje išsiblaškiu-
siųjų širdis. X TS Australijoje labai
puikiai atliko šį vaidmenį, ir mes taip
džiaugiamės, kad galėjome dalyvauti!
Užmezgėme naujas draugystes su
skautais iš Australijos, Lietuvos ir
Kanados. Pajutome australietišką
skautišką entuziazmą ir tuo labiau –
šiltą Australijos lietuvių skautų dva-
sią. 

Ei, pirmyn į Tautinę stovyklą!
Visi važiuokite, dalyvaukite kitose
Tautinėse stovyklose Rake ir Rumšiš -
kėse. Tikrai verta – turėsite brangių
prisiminimų visam gyvenimui! 

LSS vyriausias skautininkas Albertas Kerelis stebi, kaip Rasa Mauragis gamina skareles
su žolynais.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Saugos signatarų sodybų vietas
Vilnius (BNS) – Valstybės šimt-

mečio proga Kultūros ministerija siū-
lo kultūros paminklais paskelbti be-
veik pusšimtį su Vasario 16-ąja susi-
jusių vietovių ir objektų.

Vyriausybei teikiamas nutarimo
projektas kultūros paminklais pa-
skelbti tarpukario Prezidento Alek-
sandro Stulginskio gimtosios sodybos
atmintiną vietą Šilalės rajone, dešim-
ties Vasario 16-osios akto signatarų
gimtinių vietas, Lietuvos karių, sava-
norių, 1941 metų birželio sukilėlių ka-
pus įvairiose šalies vietose.

Pagal nutarimo projektą, kultūros
paminklais turėtų tapti signataro Al-
fonso Petrulio ir buvusio ministro
pirmininko Vytauto Petrulio, signa-
tarų Jokūbo Šerno, Jono Smilgevi-
čiaus, Jono Vailokaičio, Justino Stau-
gaičio, Kazimiero Stepono Šaulio, Pet-
ro Klimo, Saliamono Banaičio, Stepo-
no Kairio, Vlado Mirono gimtųjų so-
dybų vietos, savanorio, brigados ge-
nerolo Vlado Nagiaus-Nagevičiaus,
Vietinės rinktinės karo komendantų
pulkininkų Juozo ir Tomo Vidugirių
kapai, kt.

Šaulių sąjunga plėsis užsienyje
Vilnius (BNS) – Šaulių sąjunga

rengiasi steigti padalinius Vokietijoje
ir Norvegijoje. Pasak pulkininko lei-
tenanto Gintaro Koryznos, sąjungos at-
stovas Miunchene jau baigia paruošti
Šaulių sąjungos visuomeninio pada-
linio Vokietijoje registracijos doku-
mentus.

Karininko teigimu, Vokietijoje su-
sikurs 20-ies šaulių kuopelė.

Apie būtinybę kurti Šaulių są-

jungos tinklą tarp emigrantų jis kal-
bėjo pernai birželį, kai pradėjo eiti or-
ganizacijos vado pareigas.

G. Koryzna tvirtino, jog Lietuvos
šaulių vienetas netrukus bus kuriamas
ir Norvegijoje.

1919 metais įkurta Lietuvos šaulių
sąjunga skelbia turinti apie 11 tūkst.
narių. Šaulių gretos reikšmingai iš-
augo po Rusijos įvykdytos Krymo
aneksijos 2014 metais.

Berlyne švenčia Valstybės atkūrimo jubiliejų 
Vilnius/Berlynas (Alkas.lt) – Va-

sario 1 dieną Berlyne Konrado Ade-
nauerio fonde surengta diskusija ir
knygos „Vokietijos-Lietuvos santykiai
šimtmečio šviesoje” (vok. Hundert
Jahre deutsch-litauische Beziehun-
gen) pristatymu prasidėjo 100-osioms
Lietuvos valstybės atkūrimo meti-
nėms skirti renginiai.

Diskusijoje dalyvavo Lietuvos ir
Vokietijos diplomatai, istorikai, Lie-
tuvos Respublikos ministro pirminin-
ko patarėjas Deividas Matulionis, Lie-
tuvos garbės konsulas Badeno-Viur-
tembergo federalinėje žemėje Wolf-

Vilnius (BNS) – Alytaus miesto po-
litikas iškėlė idėją, kad senjorai vai-
ruotojai savo automobilius turėtų pa-
ženklinti rudos spalvos klevo lapo ženk-
lu, bet lygių galimybių kontrolieriai pri-
mena, kad amžius savaime negali būti
kriterijus tokiai idėjai pagrįsti.

Alytaus miesto savivaldybės ta-
rybos ir miesto Saugaus eismo komi-
sijos nario Sauliaus Janulevičiaus
nuomone, kiti vairuotojai, išvydę ru-
dos spalvos klevo lapo ženklą, galės at-
pažinti automobilius, kuriuos vairuo-
ja senjorai, ir bus atidesni dėl didesnės
avarijų tikimybės.

Tačiau garbaus amžiaus vairuo-

tojai tokius pasiūlymus vadina disk-
riminacija dėl amžiaus, o draudikai ir
policininkai pabrėžia, kad pagal ava-
ringumo lygį vyresnio amžiaus vai-
ruotojai nėra pirmaujanti grupė.

Žymės senjorų automobilius

Vilnius (Alkas.lt) – Baigėsi Lie-
tuvių kalbos ir kultūros žiemos kursai,
kuriuose studentams buvo įteikti ser-
tifikatai.

Lietuvos edukologijos universite-
te vykstantys lietuvių kalbos ir kul-
tūros kursai apverčia aukštyn kojom
daugumos užsieniečių gyvenimus. 

Visą sausio mėnesį, studentai iš Ar-
gentinos, Kinijos, Gruzijos, Ukrainos,
Japonijos, Latvijos, Suomijos, Bulga-
rijos mokėsi lietuvių kalbos, susipaži-
no su Lietuvos kultūra, istorija. „Šie stu-
dentai reprezentuoja mūsų šalį pasau-
lyje. Dauguma pasaulio šalių galima su-
tikti mūsų kursų dalyvį, kuris kalbėtų
lietuviškai. Daugiau nei penkiolika
metų rengiame kursus užsieniečiams,
per jų gyvavimo istoriją turėjome dau-

giau kaip  tūkstantį studentų”, – teigė
Lietuvių kalbos ir kultūros centro va-
dovė Vilma Leonavičienė.

Didžioji dalis užsieniečių atvyks-
ta vedini noro išmokti lietuvių kalbos.
„Noras išmokti ar bent pramokti lie-
tuvių kalbą – toli gražu ne vienintelis
motyvas užsieniečiams atvykti į mūsų
šalį. Vieni ieško savo lietuviškų šaknų,
pavyzdžiui, šiemet net trys studentai
atvyko iš Argentinos. Jie yra lietuviš-
kos kilmės, norėjo išvysti savo senelių
žemę, taip pat lieka studijuoti pusme-
čiui Lietuvoje. Argentiniečiai ruošis
artėjančiai Dainų šventei, kurioje pa-
sirodys su šokių kolektyvu. Kiti nori
susipažinti su kultūra prieš pradėda-
mi studijas Lietuvoje”, – sako Vilma
Leonavičienė.

Lietuvių kalba apverčia gyvenimus

JAV demokratai perspėja Trump
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump gali sukelti
„konstitucinę krizę”, jei pasinaudos
skandalingu memorandumu kaip pre-
tekstu atleisti specialųjį prokurorą
Robert Mueller, tiriantį jo kampanijos
galimą slaptą susimokymą su Rusija,
pareiškė įtakingi demokratų Kopng-
reso atstovai.

„(Generalinio prokuroro pava-
duotojo) Rod Rosenstein, Teisingumo
departamento lyderių ar (specialiojo
prokuroro) Robert Mueller atleidimas
gali sukelti tokią konstitucinę krizę, ko-
kios nebuvo nuo „Šeštadienio vakaro
žudynių”, – sakoma pareiškime.

„Šeštadienio vakaro žudynėmis”
dar vadinami buvusio Prezidento Ri-
chard Nixon veiksmai per „Watergate”
skandalą, kai jis atleido specialųjį
,,Watergate” prokurorą, ir tai paska-
tino atsistatydinti jo generalinį pro-
kurorą bei generalinio prokuroro pa-
vaduotoją. Visi šie įvykiai atvedė ir
prie paties R. Nixon atsistatydinimo.

Šis demokratų pareiškimas pasi-
rodė po to, kai, pritarus JAV prezi-
dentui, buvo paskelbtas skandalingas
memorandumas, kuris esą atskleidžia

FTB ir Teisingumo departamento pikt-
naudžiavimą tiriant D. Trump rinkimų
kampaniją.

Minėtą keturių puslapių memo-
randumą parengė Atstovų Rūmų Žval-
gybos komiteto pirmininkas respub-
likonas Devin Nunes, siekęs pavaiz-
duoti Teisingumo departamentą ir
FTB kaip itin politizuotas, prieš D.
Trump nusistačiusias agentūras.

D. Nunes memorandume, grin-
džiamame griežtai įslaptintais doku-
mentais, susijusiais su Rusijos šnipų
veikla, apžvelgiamos priežastys, dėl
kurių 2016 metais FTB paprašė Užsie-
nio žvalgybos stebėjimo teismo (FISA)
išduoti vadinamąjį nacionalinio sau-
gumo orderį, leidusį sekti D. Trump
rinkimų kampanijos patarėją Carter
Page, palaikiusį glaudžius ryšius su
Rusija.

D. Nunes teigia, kad prašymas iš-
duoti orderį buvo grindžiamas „Rusi-
jos dosjė”, informacija apie ryšius
tarp D. Trump kampanijos ir Maskvos,
kurią sukaupė buvęs britų žvalgybos
agentas Christopher Steele.

Šis dosjė tebėra ginčijamas ir neį-
rodytas.

JAV branduolinė doktrina: Rusija pavojinga
Washingtonas (ELTA) – JAV gy-

nybos departamentas paskelbė naują-
ją branduolinę doktriną. Rusijai, Ki-
nijai, Šiaurės Korėjai ir Iranui joje ski-
riamas atskiras dėmesys.

Pasak Gynybos departamento at-
stovų, didžiausią nerimą jiems kelia
Rusijos pareiškimai apie galimybę pa-
naudoti jos turimą branduolinį ginklą.
Nerimą kelia ir jos naujų ginkluočių
rūšių bandymai.

„Šiandien Rusija modernizuoja šį
ginklą, kaip ir kitos strateginės siste-
mos. Dar didesnį nerimą kelia Rusijos

skelbiamos karinės strategijos, kurių
įgyvendinimo sėkmė siejama su bran-
duolinio potencialo plėtra”, – tvirti-
nama dokumente.

JAV prezidento Donald Trump ad-
ministracija patikino, kad Rusijos at-
žvilgiu pozicija bus agresyvesnė.

Vis dėlto dokumente pabrėžiama,
kad JAV Rusijos nelaiko priešininke.

Naujoje JAV branduolinėje dokt-
rinoje teigiama, kad Šiaurės Korėja ke-
lia didžiulę grėsmę Jungtinėms Vals-
tijoms ir jų sąjungininkėms.

Panaikinta rusų sportininkų diskvalifikacija 
Pyeonchangas (BNS) – Tarptau-

tinio aukščiausios instancijos sporto te-
ismo sprendimas atšaukti 28 rusų spor-
tininkų diskvalifikavimą iki gyvos gal-
vos yra „smarkiai nuviliantis ir stebi-
nantis”, sakė Tarptautinio olimpinio
komiteto (TOK) vadovas Thom Bach.

Pasak jo, toks sprendimas yra vi-
siškai netikėtas Tarptautiniam olim-
piniam komitetui.

TOK drausminė komisija pernai
diskvalifikavo 43 rusų sportininkus
iki gyvos galvos ir uždraudė visiems
Rusijos sportininkams dalyvauti
Pyeongchango olimpinėse žaidynėse
dėl valstybinės dopingo rėmimo siste-
mos.

Vėliau ji nusprendė leisti šiose
žai dynėse dalyvauti 169 rusų sporti-
ninkams, įrodžiusiems, kad jie yra
šva rūs.

Sporto arbitražo teismas (CAS)
vasario 1 dieną panaikino diskvalifi-
kaciją 28 rusų sportininkams, tvirtin-
damas, kad „nepakanka įrodymų”, jog
tie sportininkai turėjo naudos iš vals-

tybės remiamos dopingo vartojimo
sistemos per 2014-ųjų Žiemos olimpines
žaidynes Sočyje.

Žiemos olimpinės žaidynės Pietų
Korėjoje baigiasi vasario 25 dieną.

T. Bach dar pažymėjo: „CAS sank-
cijų nebuvimas dar nereiškia, kad
jums priklauso gauti TOK kvietimą,
nes gauti tokį kvietimą yra švarių
rusų sportininkų privilegija”.

Bitkoinas žengia blogiausios savaitės link
Londonas (Verslo žinios) – Bit-

koino vertė vasario 2 dieną krito 9
proc., o iš viso šią savaitę garsiausia pa-
saulio kriptovaliuta jau prarado dau-
giau nei 30 proc. vertės. Jei neįvyks di-
delių kainų korekcijų, ši savaitė bit-
koinui bus blogiausia nuo 2013 m. ba-
landžio.

Liuksemburgo keitykloje vieno
bitkoino kaina penktadienį buvo smuk-

telėjusi iki 8 tūkst. 155 dolerių, o nuo-
smukis fiksuojamas ne tik bitkoinų, bet
ir visų kriptovaliutų rinkoje. 

Kitos didžiosios virtualios valiutos
per pastarąsias 24 val. taip pat prara-
do apie 20 proc. savo vertės.

Lyginant su gruodžio mėnesį pa-
siektu piku – beveik 20 tūkst. dolerių –
vieno bitkoino vertė smuko daugiau
nei perpus. 

„Žaliais lapais“ Lietuvoje žymimi vairuoto-
jai, neturintys 2 metų stažo. Tokiais, tik ru-
dos spalvos, siūlo žymėti senjorų vairuoja-
mus automobilius.               15 min.lt nuotr.

Thom Bach nusivylęs rusų sportininkų iš-
teisinimu.   The Indian Express nuotr.

gang von Steten ir Vokietijos-Lietuvos
forumo pirmininkas Joachim Tauber,
knygos autoriai Enrico Seewald ir
Matthias Dornfeldt. Knygos „Vokietijos-
Lietuvos santykiai šimtmečio švieso-
je”  parengimą inicijavo Lietuvos am-
basada Vokietijoje. Didžiąja dalimi iki
šiol neskelbtais Vokietijos archyvi-
niais dokumentais paremta knyga gvil-
dena Lietuvos-Vokietijos santykius
nuo pirmojo Lietuvos vardo paminėji-
mo Kvedlinburgo analuose 1009 m. iki
tarpvalstybinių ryšių aptarimo atkūrus
Lietuvos ir Vokietijos diplomatinius
santykius prieš 26 metus.
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Gintaras Dargis, atsiuntė  100 dol. „Draugo” leidybos išlaidoms su -
ma žinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

Gintaras Karaitis, gyvenantis Union Pier, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos iš -
laidoms sumažinti. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad finansiškai dosniai re-
mia  te mūsų laikraštį.

A. Ardzijauskas: 
į priekį mane veda smalsumas
46-erių metų Aidas Ardzijauskas įspū-
dingai paminėjo artėjantį Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-metį. Ilgų nuo-
tolių bėgikas sekmadienį prie Vilniaus
rotušės užbaigė neįtikėtiną 8000 km bė-
gimą iš Senegalo sostinės Dakaro.

Rotušės aikštėje sportininko laukė
specialus keltuvas, kuris užkėlė A.
Ardzijauską į viršų ir leido jam

simboliškai išskleisti Lietuvos tris-
palvę.

Spalio 25 dieną savo bėgimą
pradėjęs A. Ardzijauskas kasdien
nubėgdavo maždaug po 80 km.
Jis buvo išsikėlęs tikslą įveikti at-
stumą iki vasario 16 dienos. Ke-
liolika dienų buvo pasilikta re-
zervui, nes tokioje distancijoje
gali atsirasti daug nenumatytų
dalykų. Nenumatytų dalykų ne-
trūko, tačiau svarbiausia – pavy-
ko išvengti sveikatos problemų.

A. Ardzijauskui per 103 die-
nas teko įveikti ir Afrikos dyku-
mas, ir centrinės Europos kal-
nus. Ugniagesys iš Lietuvos bėgte
įveikė Senegalą, Mauritaniją, Ma-
roką, Ispaniją, Prancūziją, Italiją,
Austriją, Čekiją ir Lenkiją.

„Kokia sunkiausia atkarpa?
Nebuvo tokios. Visos atkarpos
buvo sunkios, skirtingos, įdomios
ir netikėtos. Viskas buvo savo-
tiškai įdomu”, – po iškilmingo
su tikimo Vilniaus rotušėje sakė
A. Ardzijauskas.

Pats sportininkas pabrėžė, kad to-
kie bėgimai yra labiau ne fizinių gali-
mybių, o psichologinių savybių iš-
bandymai.

„Man buvo labai smalsu, kaip kū-
nas reaguoja į krūvį. Daug kas klausia,
kas veda į priekį? Iš principo – tik smal-
sumas. Visada bėgi ir nori pamatyti,
kas bus už to kalno, kas bus už posūkio.
Nelabai net suprantu, kas ta motyva-
cija yra. Jeigu tau patinka, tau įdomu,
tai ir sieki to. Viskas labai paprasta. O
kai per prievartą reikia kažką moty-
vuoti, man tai nesuprantama. Bėgimas
man patinka. Taip, pavargsti, bet nuo-
vargis labiau emocinis, pavyzdžiui –
kai pradedi pykti kuomet vairuotojai
aptaško. Tas nuovargis dienos pabai-
goje atsiliepia. Į viską stengiuosi rea-
guoti paprasčiau. Na aptaškė, tai ap-
taškė, persirengi ir bėgi toliau – kokios
čia problemos? Fizinio nuovargio aš ne-
jaučiu. Žinoma, šiek tiek numečiau
svorio, nepavyko to suvaldyti, bet tai
yra normalu”, – pasakojo A. Ardzijaus -
kas.

A. Ardzijauskui tokie bėgimai
nėra naujiena. Jis ne kartą dalyvavo 10
parų bėgimuose, taip pat yra apibėgęs
Lietuvą, Baltijos jūrą, o 2014 metais
perbėgo visą Šiaurės Ameriką.

„Tai ne pirmas mano toks bėgi-
mas, todėl patirties jau turiu. Šis bė-
gimas man parodė dar kai ką, ko ne-
žinojau apie savo kūną. Mes juokavo-
me, kad jau nuskridę į Dakarą buvome
pavargę, nes ten pasitiko 40 laipsnių
karštis. O dabar jaučiuosi visai nor-
maliai”, – pasakojo A. Ardzijauskas. –
Atsistatymui svarbiausias buvo mie-
gas. Griežtai laikėmės režimo, kada
valgyti, kada miegoti. Jeigu vieną die-
ną prastai pamiegodavau, tai kitą die-
ną atsigriebdavau”.

A. Ardzijauskas miegodavo po 7
val. per parą, o į priekį judėdavo visą
likusį laiką. Jis prisipažino, kad vieno

tikslo nepasiekė – įveikti atstumą per
100 dienų.

„Dabar yra 102 diena su trupučiu.
Tai šito neapskaičiavome, nes norėjau
nubėgti per 100 dienų”, – sakė bėgikas.

Per visą šį savo eksperimentą A.
Ardzijauskas sunaudojo viso labo še-
šias poras batų. Skirtinga avalynė
buvo naudota bėgant kalnais ar snie-
gu.

Bėgikas juokavo, kad sunkiau
buvo ne jam, o visą kelią jį lydėjusiai
komandai. Ji keitėsi kas mėnesį.

„Skaičiavome, kad antra komanda
keisis Barcelonoje, o aš jau buvau
Marselyje. Tai yra apie 600 km. Kuo to-
liau, tuo mūsų skaičiavimai buvo ne-
tikslesni, tačiau Italijos Šiaurėje ir
Alpėse jau viskas buvo gana tikslu.
Mus lydėjo ir sėkmė, nes buvo mo-
mentas, kai iš audringų vietų pabėgo-
me vieną penktadienį, o jau pirma-
dienį ten jau buvo uždaryti keliai dėl
oro sąlygų. Kiekvieną dieną stengiau-
si nubėgti tiek, kiek leidžia kūnas.
Jei gu jis leisdavo nubėgti 80 km, tai bė-
gdavau 80, jei daugiau – tai daugiau”,
– mintimis dalijosi A. Ardzijauskas.

A. Ardzijauskas prisipažino, kad
tokio pačio atstumo bėgti nenorėtų, nes
tai paprasčiau nebūtų įdomu. Per skir-
tingas šalis bėgęs sportininkas neno-
rėjo išskirti įspūdingiausių prabėgtų
vietų, nors grožėtis buvo kuo.

„Lėtai paviršiumi judėjau, todėl
daug ką mačiau. Žinoma, smagu bėgti
pakrante – Prancūzijoje, Ispanijoje,
bet patiko ir kalnai. Žinoma, ten buvo
sniegas, šlapdriba, šaltis, bet kiekvie-
nas regionas kažkuo buvo įdomus ir
galbūt naudingas bendrąja prasme”, –
teigė A. Ardzijauskas.

A. Ardzijauskas pajuokavo, kad ne-
žino, ar jis dar turi darbą. Pailsėjęs jis
vėl grįš dirbti ugniagesiu ir kurs nau-
jus planus kitam bėgimo išbandymui.
Kalbėdamas apie kitus pavyzdžius, jis
prasitarė, kad domisi kolegomis, bė-
gančiais aplink Žemės rutulį.

„Dabar laukia poilsis, o po to žiū-
rėsim. Norim dar pasidžiaugti tuo, ką
padarėme. Reikia viską paanalizuoti,
pasitarti su kitais žmonėmis. Lietuvoje
tokių bėgikų gal ir nėra, bet pasauly-
je yra. Dabar lenkas bėga aplink Žemės
rutulį, pažiūrėsime, kaip jam seka-
si”, – teigė A. Ardzijauskas. 

ELTA

Nenuorama ugniagesys: iš Dakaro į Vilnių atbė-
go per 102 dienas.     Gedimino Bartuškos nuotr.



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,
kviečiame 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.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Pasaulinė cepelinų diena
atšvęsta jau penktą kartą

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Vasario 11 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636) kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias. Maloniai visų
laukiame atvykstant į jaukią lietuvišką šven-
tovę. Po šv. Mišių – vaišės kavinėje.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) vasario 11 d. 10 val. r. švęsime 6-tąjį ei-
linį metų sekmadienį. Eucharistijos šventimą
atnašaus kunigas Gediminas Keršys. Po šv.
Mišių parapijos salėje vyks JAV Lietuvių
Bendruomenės  Brighton Parko metinis su-
sirinkimas.

� Vasario 25 d., sekmadienį, 10 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo baž-
nyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL
60632) švęsime auksinį atkurtos Lietuvos vals-
tybės jubiliejų. Eucharistijos šventimą atna-
šaus kun. Gediminas Keršys. Po šv. Mišių pa-
rapijos salėje JAV Lietuvių Bendruomenės
Brighton Parko apylinkės valdyba rengia mi-
nėjimą. Prelegentas dr. Robertas Vitas, Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centro Tarybos pir-
mininkas, kalbės tema ,,Išeivijos mokslinis gy-
venimas”.  Meninę programą atliks šokių
grupė ,,Suktinis”. Bus Lietuvos gimtadienio
tortas ir kavutė. Programa ir vaišės – nemo-
kamos. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Atkelta iš 1 psl.
Šiais metais Pasaulinė cepelinų

diena vasario 4-ąją buvo švenčiama jau
penktą kartą. Ji buvo švenčiama šei-
mose, draugų ir bendraminčių būre-
liuose, už Lietuvos ribų gyvenančių lie-
tuvių bendruomenėse, įvairiose orga-
nizacijose. Cepelinų mėgėjai ne tik
gamino ir valgė šį patiekalą, bet susi-
būrę gražiai pabendravo, kai kurie
,,pasirgo” prie televizorių ekranų, žiū-
rėdami amerikietiško futbolo finalines
varžybas. 

Kaip atsirado ši diena? Ir kodėl ji
paskelbta būtent pirmąjį vasario sek-
madienį? Pasaulinės cepelinų dienos
idėja kilo stebint amerikietiškojo fut-
bolo finalus, kurie Amerikoje, pasak J.
Vaičiūno, – didžiulis įvykis, įtrau-
kiantis šeimas, gimines, bendruome-
nes. 

„Kartą man kilo mintis – ameri-
kietiškojo futbolo kamuolys yra tarsi
didžiulis cepelinas. O finalą čia žiūri
visi – taip pat ir lietuviai. Tad kartą ir
sakau: gal per finalą, kuris paprastai
būna pirmąjį vasario sekmadienį, kaž-
ką padarome su cepelinais? Sukūriau
svetainę „Facebook“. Ir pamačiau, kad
ta idėja visiems patinka – galima su-
sirinkti, kartu žiūrėti futbolą, valgyti
cepelinus, bendrauti su artimaisiais. O
tie, kuriems futbolas neįdomus, gali su-
siburti dėl cepelinų”, – yra sakęs J. Vai-
čiūnas.

Cepelinai Lietuvoje atsirado prieš

100–150 metų. Manoma, kad Žemaiti-
joje jie galėjo atsirasti iš vokiškosios
Mažosios Lietuvos, o kitose Lietuvos
dalyse – per Lietuvos žydus, turėjusius
glaudžius ryšius su Šiaurės Vokietijos
žydų bendruomenėmis. Nors Pasauli-
nės cepelinų dienos iniciatyva kilo
Amerikoje, ji labai palaikoma Lietu-
voje. Tiesa, kaip visada, atsiranda ir
kritikų, kurie sako, jog Pasaulinei ce-
pelinų dienai buvo pasirinkta netiku-
si data. Esą šią šventę reikėtų skelbti
per patį bulviakasį, kai Lietuvos kaime
kone kiekvienoje šeimoje kunkuliuo-
ja cepelinai, kuriuos šeimininkės ver-
da bulviakasio talkininkams. Gal tai ir
rimtas argumentas, tačiau bulvė – to-
kia daržovė, kurios nepritrūkstame iš-
tisus metus. 

Pasaulinės cepelinų dienos ini-
ciatorius Juozas Vaičiūnas, 2014 metais
pakvietęs lietuvius vasario pirmąjį
savaitgalį švęsti verdant ir valgant
cepelinus, pats nebesulaukė penktųjų
šventės metinių. Jis iškeliavo Anapilin
praėjusių metų gruodį. Detroite gyve-
nanti J. Vaičiūno šeima kartu su Die-
vo Apvaizdos lietuvių parapijos (South-
field, MI) parapijiečiais šiais metais jau
be jo atšventė ,,Zep Day”, prisiminda-
mi išėjusįjį. J. Vaičiūnas lietuviams vi-
same pasaulyje paliko neįprastą do-
vaną – dieną, kai galima susirinkti ir
pasimėgauti smagia draugija ir cepe-
linais. 

,,Draugo” info

Ištikimiausia cepelinų virėjų ir valgytojų komanda.
Reginos Juškaitės-Švobienės nuotraukos

Cepelinų dieną Detroite Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Southfield, MI (iš k.): Danguolė
Tuskenienė, Deimantė Tuskenytė, šeimininkė Regina Greenhalgh, Birutė Pavlovskienė,
Frank Greenhalgh ir Tomas Tuskėnas.

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

klausomybės gimtadienį kartu Vaikų festivalyje, kuris vyks vasario 11 d.,
sekmadienį, 1 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre (PLC), R. Riškus sa-
lėje. Susipažinkime su vieni kitų pomėgiais ir talentais, paminėkime kar-
tu Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų šventę. Festivalyje dalyvau-
ja: lietuvių liaudies ansamblis ,,Gabija”, tautinių šokių grupės ,,Rusnė”,
,,Spindulys”, ,,Grandis”, ,,Lietuvos vyčiai”, šokių studijos ,,Egle’s Dance
World”, „Amber Dance”, ,,Rūta Dance”, šokėjos Urtė ir Mia, teatriukas ,,Už-
trauktukas”.   Salę puoš ,,Let’s Try Art” dailės studija.  PLC adre-
sas: 14911, 127th St., Lemont, IL. Renginio pelnas skiriamas PLC pa-
remti, renginį ruošia tautinių šokių grupė ,,Lietuvos vyčiai”

KONCERTAS ,,PO ANGELO SPARNU”
Lietuvos nacionalinės premijos laureatė solistė Asta Krikščiūnaitė (soprano) ir jos mo-
kinė, buvusi detroitietė, Kristina Petrauskaitė (soprano) maloniai kviečia visus į kon-
certą ,,Skriski, skriski Lietuvėlėn”, kuris vyks 2018 m. vasario 25 d., sekmadienį, 1 val.
p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (6812 South Washtenaw Ave., Chi-
cago, IL 60629). 

Dainininkėms akompanuos Audronė Kisieliūtė. Nepraleiskite progos pasiklau-
syti nuostabaus balso dainininkės bei jos mokinės dainavimo ir puikios pianistės gro-
jimo. Auka – 20 dol. 

Savo apsilankymu paremsite lietuvišką bažnyčią


