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ŠIAME NUMERYJE:

,,Krupnikas ir Kugelis”: skoniai
išsiskyrė – 6 psl.

Originalumo sveikinant Lietuvą –
netrūksta! – 11 psl. 

Rosseta Vingevičiūtė-Wilbur

Ar kada pagalvojote, kad 1918 m. vasario 16 d.
Nepriklausomybės akte nėra žodžio ,,Aktas” ir nėra
žodžio ,,Laisvė”? Lietuvių siekis turėti savo valstybę
turėjo būti išreikšti aiškiai, bet ir siekiant neužpykdy-
ti didžiojo kaimyno ir didžiųjų Europos valstybių.

Net atidžiai Lietuvos įvykius sekantys galėjo
pamiršti ir tai, jog praėjusį mėnesį nutiko
išties nepaprastas dalykas – 1918 m. va-

sario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės aktas
grįžo Lietuvon. Tikrasis, signataro Jurgio
Šaulio ranka stropiai surašytas, nutarimas,
skelbiantis nepriklausomos, demokratiniais pa-
matais tvarkomos Lietuvos valstybės su sostine
Vilniuje atstatymą. Tas dokumentas, ant kurio
savo parašus prieš šimtmetį suraitė dvide-
šimt akto signatarų, o ne viena iš daugybės
akto kopijų, kurias matėme muziejuose, isto-
rijos vadovėliuose ar laikraščio ,,Lietuvos ai-
das” pirmajame puslapyje kasmet minint Ne-
priklausomybės metines.                      – 10 psl.

L. Mažylis:

Aktas gulėjo ir
laukė, kol bus
atrastas

Dokumentinis filmas
apie Amerikos
lietuvius – jau pakeliui

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Praėjusį pirmadienį, vasario 12-ąją po ketu-
rių savaičių viešnagės Lietuvoje namo į Wil-
low Springs sugrįžo kino dokumentininkas,
režisierius Arvydas Reneckis. Nuo 1989 metų
Amerikoje gyvenantis A. Reneckis šįsyk į
gimtinę grįžo po trejų metų pertraukos ir su
labai konkrečiu tikslu – jis čia rinko medžia-
gą būsimajam filmui apie Amerikos lietuvių
pagalbą kuriantis Lietuvos valstybei. 

Su Arvydu, kurį iki šiol pažinojau tik
neakivaizdžiai, pasikalbėti susiti-
kome Prezidento Valdo Adamkaus

bibliotekoje-muziejuje. Valanda po-
kalbio iki renginio, kurio metu A. Re-
neckį kalbino profesorius, Lietuvių iš-
eivijos instituto vadovas Egidijus
Aleksandravičius prabėgo aki-
mirksniu, ir atrodė, kad esame pa-
žįstami jau labai seniai, nes pa-
šnekovas – šiltas, malonus ir įdo-
mus žmogus. – 7 psl.

Lietuvos ambasadoriui JAV R. Kriščiūnui profesorius L. Mažylis įtei-
kė jo atrasto Vasario 16-osios akto fotokopiją. 

LR ambasados Washingtone nuotr.

A. Reneckis Lietuvoje sulaukė didelės paramos ir palaikymo būsimam fil-
mui.                          A. Vaškevičiaus nuotr.

Ne vergovė, o tarnystė – mano gyvenimo principas – Šatrijos Ragana
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Visoje Lietuvoje vyksta Valstybės at-
kūrimo šimtmečio renginiai. Šis jubi-
liejus yra mūsų laisvės šventė, kai po il-
gos carinės priespaudos atkūrėme lais-
vą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę.
Ne visada prisimename, kokia svarbi
mūsų laisvės kelyje yra mūsų Gelbėto-
jo ir Išlaisvintojo Jėzaus Kristaus Moti-
na Marija. Nazarete ištardama „tebūnie”
Dievo valiai, ji tapo ir mūsų laisvės Mo-
tina. 

Lietuvos istorija labai artimai su-
sijusi su Švč. Mergelės Marijos
ypatinga globa. Lietuva jau be-

veik 400 metų vadinama Marijos žeme.
Šį titulą ji įgijo Lvove 1656 m. balandžio
1 d., kai Lietuvos ir Lenkijos karalius
Jonas Kazimieras dvasininkų, sena-
torių bei vietinių žmonių akivaizdoje,
atsiklaupęs prieš altorių, sukalbėjo
Lietuvos ir Lenkijos paaukojimo Ma-
rijai aktą.

„Popiežius Pijus XI mus gerai pa-
žino ir visiškai neperdėjo, sakydamas,
kad Lietuva – Marijos žemė (1927 m.).
Lietuvio prisirišimas prie Marijos pra-
sideda su didžiuoju kunigaikščiu Vy-
tautu. Šis valdovas nebuvo sentimen-
talus, bet  Mariją jis laikė didžiąja
savo valstybės ir savo žygių Globėja. Jis
jai statė šventoves Trakuose, Kaune,
Veliuonoje, Raseiniuose, Krekenavoje,
Darsūniškyje ir kitur. Jos paveikslą,
gautą dovanų iš Konstantinopolio im-
peratoriaus, vežiojosi su savimi visur,
kur tik keliaudavo imtis atsakingų žy-
gių. Net savo vainikavimo iškilmes
jis paskyrė Marijos gimimo dieną –
rugsėjo aštuntąją”, – rašė kun. Stasys
Yla.

Lietuvos vyskupai tremtyje – ar-
kivysk. J. Skvireckas, vysk. P. Būčys,
vysk. V. Brizgys ir vysk. V. Padolskis,
1951 m. gegužės 13 d. minėdami Lietu-

vos bažnytinės provincijos 25-metį Ro-
moje, Šv. Kazimiero kolegijos koply-
čioje paaukojo Lietuvą Nekalčiausiajai
Marijos širdžiai: „Tau Švč. M. Marija
aukojame <...> Lietuvos sūnus ir duk-
teris – tuos, kurie neša sunkų jungą
svetimųjų pavergtoje tėvynėje, tuos, ku-
rie yra žiauriai kalinami ir ištremti į
svetimas šalis, kur jie neturi jokios dva-
sinės paguodos, ir visus kitus lietuvius,
išsisklaidžiusius kone visuose pasau-
lio kraštuose aukojame Tau, Nekal-
čiausiai Tavo Širdžiai, kad Tavo meilė
ir užtarimas pagreitintų Dievo kara-
lystės pergalę.” Greitai mirė Stalinas,
ir tremtiniai bei politiniai kaliniai
pradėjo grįžti į Lietuvą. Prasidėjo po-
litinis atšilimas ir liovėsi fizinis Lie-
tuvos naikinimas.

1954 m. Romoje gyvenantys lietu-
viai įsigijo Dievo Motinos statulą, po-
piežius Pijaus XII ją pašventino. Prie
jos Lietuva buvo paaukota Nekalčiau-
siajai Marijos Širdžiai, ir paskui sta-
tula nuvežta į Ameriką. Per trejus me-
tus Marijos statula apkeliavo Amerikos
ir Kanados lietuvių parapijas: tūks-
tančiai žmonių prie jos meldėsi už
Lietuvos laisvę. Ši statula turėjo grįž-
ti į Lietuvą tuomet, kai ši bus laisva.
1990 m. Švč. Mergelė Marija padarė ste-
buklą: be karo pradėjo byrėti sovietinė
imperija ir buvo paskelbta Lietuvos Ne-
priklausomybė. Po trejų metų 1993 m.
rugsėjo 7 d. Marijos statula buvo at-
vežta į Šiluvą. Popiežius Jonas Paulius
II savo rankomis uždėjo ant jos galvos
pergalės karūną. Šią Marijos statulą
galime vertai vadinti Lietuvos Laisvės
Karalienės vardu.

Šv. Jonas Paulius II 1987 m. Lietu-
vos Krikšto 600 metų jubiliejaus proga
taip meldėsi už Lietuvą: „Kreipiuosi į
tave, o maloningoji Dievo Motina, savo
maldą jungdamas  su tavo vaikų lie-
tuvių malda, kuria jie, kupini pasiti-
kėjimo, šaukiasi tavo pagalbos. Ši tau-

ta skuba pas tave, pasivesdama tavo glo-
bai: neatmesk jos maldavimų didžioje
negandoje, gelbėk ją nuo pavojų, vesk
ją pas savo Sūnų. Tu, o Motina, esi ta-
rytum Bažnyčios atmintis. Tu visada
atmeni ir saugai savo širdyje atskirų
žmonių ir ištisų tautų rūpesčius. Tau
pavedu Lietuvos brolių ir seserų per še-
šis šimtmečius sutelktą ir išsaugotą pa-
veldą. Prašau tavęs – padėk jiems vi-
sada išlikti ištikimiems Kristui ir Baž-
nyčiai.” Greitai po to pradėjo braškė-
ti sovietinės imperijos pamatai, ir mes
išėjome į laisvės kelią.

1991 m. rugsėjo 8 d. Šiluvoje kar-
dinolas Vincentas Sladkevičius su 10
Lietuvos vyskupų atnaujino Lietuvos
pasiaukojimą Švč. Mergelei Marijai. Po
šiuo pasiaukojimo aktu pasirašė ir
tuometinis Lietuvos vadovas prof. Vy-
tautas Landsbergis. Netrukus Rusijos
kariuomenė paliko Lietuvos žemę, ir
mes pradėjome eiti laisvės keliu. Tik
gaila, kad daugelis užmiršo, jog pasi-
aukojimas turi būti ne vienkartinis, bet
nuolatinis mūsų širdžių aktas.

Praeitą sekmadienį Lietuvos vys-

kupai Trakuose vėl atnaujino Lietuvos
pasiaukojimą Nekalčiausiajai Mari-
jos Širdžiai. Šis pasiaukojimas ypač
reikšmingas, nes išgyvename Lietuvos
mirimą dėl skandalingos demografijos,
emigracijos ir ideologinės kolonizaci-
jos per genderizmo ideologijos sklei-
dimą Lietuvos švietimo sistemoje. Jau
pradinukai pratinami kaip natūralų
reiškinį priimti du besimylinčius pri-
ncus. Mums beveik nepastebint ir ne-
reaguojant griaunama tautos pamati-
nė ląstelė – šeima. Daug kas kalba
apie grėsmes iš Rytų, bet apie di-
džiausią grėsmę Lietuvos viduje tyli-
ma, o tie, kurie drįsta kalbėti, ži-
niasklaidos apšaukiami nepažangiais
ir homofobais. Tačiau nusiminti ne-
reikia, nes „Dievui nėra negalimų da-
lykų”, jei tik mes šito rimtai norime. 

Dievo Motina, globok Lietuvą, pa-
sirinkusią Tave savo Globėja. Išvesk ją
per modernaus gyvenimo dvasines su-
temas. Apsaugok mūsų šeimas, jauni-
mą ir vaikus, kad jų nesuklaidintų
naujųjų laikų dvasinę mirtį sklei-
džiančios ideologijos. 

Laisvės kelias
ARKIVYSK. EMERITAS 
SIGITAS TAMKEVIČIUS

 

Mielieji,  
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pasakoti apie Valstybės Tarybos darbus ir perdavė
raginimą organizuoti krašto gyvenimą, protestus
ėmė reikšti Žeimelio atstovai bolševikai, kurie buvo
vienintelė opozicija. Jie reikalavo, kad seimelis pri-
imtų Valstybės Tarybą smerkiančią rezoliuciją, nes
nenorėjo nepriklausomos Lietuvos, jie norėjo būti iš-
vien su komunistine Rusija. Kai dauguma šį reika-
lavimą atmetė, žeimeliečiai išėjo iš salės. 

Visą 1919 m. pirmąjį pusmetį Joniškėlio apskritis
buvo atsidūrusi rusų kariuomenės užnugaryje. Už-
imtose teritorijose (žinome, kad Kapsuko valdžia
buvo sudaryta ir Vilniuje) kūrėsi revoliuciniai ko-
mitetai. 1918 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Laikinoji Vy-
riausybė, persikėlusi į Kauną, paskelbė organizuo-
janti Lietuvos kariuomenę, kuri pasipriešintų gro-
bikiškai svetimųjų invazijai. Joniškėlio apskrities
patriotai gavo leidimą nesiųsti savo vyrų į Lietuvos
kariuomenę, o organizuotis vietoje ir priešintis ko-
munistiniams revoliuciniams komitetams. Žeimelyje
revoliucinis komitetas jau buvo susikūręs dar iki Ru-
sijos kariuomenės atėjimo. Žeimeliečių revoliucio-
nierių būrys nutarė užgrobti valdžią ir gretimame
Pašvitinio miestelyje, kur buvo įsitvirtinę lietu-
viai patriotai. Rimkūnų dvare jie susikovė su vieti-
ne lietuviška milicija. Pašvitinio milicininkai pra-
laimėjo, valdžią užėmė bolševikai. Kautynėse 1919 m.
sausio 16 d. žuvo milicininkas Aleksandras Vai-
nauskas. Vietiniai kraštotyrininkai skelbia, kad
būtent jų žemietis buvo pirmasis karys, žuvęs Ne-
priklausomybės kare, o ne Povilas Lukšys, žuvęs tų
pat metų vasario 8 d. 1938 m. žuvusiam žemiečiui Pa-
švitinio valsčiaus visuomenės lėšomis miestelio
kapinėse buvo pastatytas paminklas. 

Joniškėlio apskrityje susikūrė slapta lietuviška
karinė organizacija, kuri vykdė ardomąjį darbą

raudonųjų užnugaryje ir mokė jaunus vy-
rus naudoti ginklą. Kai kurie nepri-
klausomybininkai sutikdavo įeiti ir į
bolševikų valdžios organus, kad turėtų
informacijos, kas ten veikiama, ir galė-
tų išgelbėti persekiojamus Lietuvos pa-
triotus. Vienas iš tokių drąsuolių buvo J.
Navakas, pogrindinės pasipriešinimo
organizacijos organizatorius ir Antrosios
Lietuvos valstybės konferencijos 1919
m. sausio 16-22 d. dalyvis. Jis pats pasi-

siūlė revoliuciniame bolševikų komitete dirbti tar-
dytoju. Šias pareigas jis panaudojo slaptam darbui
telkiant pogrindinę pasipriešinimo organizaciją,
nes galėjo laisvai važinėti po valsčių. Jis platino lie-
tuviškus atsišaukimus į gyventojus, užtęsdavo savo
žmonių tardymus ir padėdavo juos išsukti nuo ka-
lėjimo.

Kai 1919 m. kovo pabaigoje rusų bolševikų ka-
riuomenės Žemaičių pulkas, į kurį bolševikai buvo
įtraukę ir lietuvių, stumiamas vokiečių kariuome-
nės, atsidūrė Joniškėlyje, pogrindininkų agitacijos
dėka didelė dalis kareivių atsimetė nuo bolševikų ir
perėjo į nepriklausomybininkų gretas. Pats pulkas
po to greitai visai ištirpo. Rusų frontas ėmė trauk-
tis, paskubomis iš miestelių traukėsi ir revoliuciniai
komitetai, ėmė atsikurti lietuviška valdžia. Pog-
rindyje susiorganizavę Joniškėlio apskrities lietuvių
savanorių būriai įsijungė į ginkluotą kovą, vieną po
kito užimdavo miestelius ir dvarus, kur buvo įsi-
tvirtinę raudonieji komitetai, bet permaininga kova
tęsėsi iki pat 1919 m. gegužės mėn. pabaigos, kuomet
galima buvo pratęsti nepriklausomo gyvenimo kū-
rimą.

Išnešė entuziazmas

Taigi Lietuva kėlėsi sunkiai, juk dar reikėjo
įveikti ir bermontininkus, kuriuos palaikė kai ku-
rie apylinkės dvarininkai vokiečiai. Buvo nepaten-
kinti ir lenkai dvarininkai, kurie siekė, kad Lietu-
va kurtų bendrą valstybę su Lenkija. Bet nepri-
klausomybės bacila jau buvo užkrėtusi visą kraštą,
ypač jaunąją kartą, todėl entuziazmas jauną valstybę
pranešė per visas kliūtis.  

Nepriklausomos Lietuvos atkūrimas prieš
šimtą metų paprastai mums asocijuoja-
si su dvidešimčia signatarų pavardžių ir
veidų, dar su Nepriklausomybės karu. Pa-
galvojau – o kaip toji nepriklausomybė
atėjo į mano gimtą kraštą, kaip ji atėjo
realiai, ne popieriuje 1918 m. vasario 16
d. dekretu? Ir nieko sau negalėjau atsa-
kyti, nes niekada nesidomėjau. 

Tai buvo mano senelių jaunystės metai. Žinojau
(bet sužinojau tik Lietuvai atkūrus nepriklau-
somybę 1990 m., nes tuo anksčiau niekas nesi-

didžiavo), kad mano senelės Teklės du broliai – Jonas
ir Leonas buvo Nepriklausomybės karo savanoriai. O
kad mūsų giminėje esama didvyrių, sužinojau dar vė-
liau – kai pasirodė knyga apie Vyčio Kryžiaus kava-
lierius, tarp kurių buvo ir Leono Grigaliūno pavardė.
Pasirodo, jis buvo apdovanotas vienu iš pirmųjų Vy-
čio Kryžiaus ordinų už žygdarbį mūšyje su lenkais prie
Širvintų. Ir tikrą tolesnį jo likimą sužinojau tik Lie-
tuvos laikais. Šiaip giminėje kalbėdavo, kad Antrojo
pasaulinio karo metu jis ėjo per lauką ir jį kažkas nu-
šovė. O, pasirodo, buvo sudėtingiau: jis 1941 m. buvo
Pašvitinio apylinkės vienas iš sukilimo vadų, už tai
(taip rašo NKVD bylos) 1944 m., apylinkėje siaučiant
sovietinei generolo Vetrovo divizijai, kartu su kitais
sukilimo vadais pagal išdavikų sudarytus sąrašus
buvo nužudytas per Kalėdas. Jis neseniai buvo grįžęs
iš Žemaitijos, kur dalyvavo ir Sedos mūšyje su rau-
donąja armija. Į kiemą užėjo būrys rusų kareivių, ly-
dimų vietinio NKVD agento, paklausė pavardės ir nu-
šovė. Paskui kūną įmetė į tvartą ir sudegino su visais
gyvuliais. Kadangi visa tai matęs dešimtmetis sūnus
labai šaukė ir blaškėsi, į ugnį buvo įmestas ir jis. Lai-
mei berniukas žinojo, kad yra kitas išėjimas, tad gy-
vybę sau išgelbėjo, tik liko protiškai silpnas.

Lietuviškos valdžios kelias 
Joniškėlio apskrityje

Tėvų kartos žmonių jau nebėra, taigi nebėra šal-
tinių, iš kurių gaučiau daugiau žinių apie tai, kas vyko
prieš šimtą metų. Belieka kliautis rašytiniais šalti-
niais. O juos pavarčius susidaro vaizdas, kad Nepri-
klausomybė į mano gimtą kraštą Šiaurės Lietuvoje ėjo
labai sunkiai, net sunkiau negu kitose Lietuvos dalyse.
Šiose vietose vyko aršūs susidūrimai su Rusijos bol-
ševikų, siekiančių pasaulinės komunistinės revoliu-
cijos, kariuomene. Žeimelio miestelyje netgi buvo įkur-
ta bolševikų valdžia, nors Vilniuje jau buvo paskelb-
tas Nepriklausomybės aktas. Reikalas tas, kad mūsų
krašte nuo 1905 m. aktyviai veikė komunistai-bolše-
vikai, juk čia buvo komunistų vadų Karolio Poželos,
Igno Gaškos tėviškės, čia slapstydavosi bolševikų
vadas Vincas Mickevičius-Kapsukas. Jie sugebėdavo
į savo pusę patraukti ir daugiau žmonių, nes aplinkui
buvo daug dvarų, kuriuose dirbę darbininkai buvo
lengvas jiems grobis. Ūkininką ar valstietį, kuris tu-
rėjo nuosavybės, išjudinti revoliucijai buvo sunkiau. 

Ir kitur Lietuvoje paskelbus 1918 m. vasario 16-
osios aktą praktiškai niekas nepasikeitė, tuo labiau
mūsų krašte. Lietuvos Taryba iškėlė pirmąjį svarbų
uždavinį – kurti savo miliciją, nes esant karo metui vi-
sur siautė ginkluotų plėšikų gaujos. Ypač tai buvo ak-
tualu mūsų apylinkėse, kur buvo daug pasiturinčių
ūkininkų. Bet vokiečiai, kurių kariuomenė tebestovėjo
krašte, jos steigti neleido ir ginklų nedavė, o pati Lie-
tuvos valdžia nei ginklų, nei pinigų jiems pirkti ne-
turėjo. Tuomet apylinkėse atsirasdavo žmonių, kurie
patys ėmė organizuoti savanorių būrius, ginklų už la-
šinius gaudavo iš vokiečių, kai kas turėdavo rusiškų
ginklų, paslėptų nuo Pirmojo pasaulinio karo. 

Pirmoji nepriklausomos Lietuvos vyriausybė,
vadovaujama Augustino Voldemaro, buvo sudaryta tik
1918 m. lapkričio 1 d. Tą pačią dieną Vyriausybė išleido
pirmąjį kreipimąsi į Lietuvos žmones: „Lietuvos pi-
liečiai”. Jame buvo sakoma: „Kovai dar ne galas, bet
jau teka mums laisvės saulė”. Tuo metu mano gimtasis
Žeimelis įėjo į Joniškėlio apskritį. Miesteliuose ėmė
kurtis savivalda: Vaškuose, Pašvitinyje, Linkuvoje, kur
veikė vienintelė apylinkėse gimnazija, Kriukuose, Pa-
kruojyje ir kt. Susirinkimai dažniausiai vykdavo pa-
rapiniai, aktyviai dalyvaujant kunigams, kurie buvo
mokyti žmonės. O kuriant pirmąją lietuvišką valdžią
Žeimelio valsčiuje aktyviai dalyvavo komunistai – Tar-
tu (Dorpato) universiteto studentas Karolis Požela, Dir-
žių pradinės mokyklos mokytojas Ignas Gaška ir kt.
Linkuvoje susirinkę aplinkinių valsčių atstovai su-
kūrė savo seimelį ir pasiuntė į Vilnių delegatą ryšiams
su Valstybės Taryba užmegzti. Kai grįžęs atstovas ėmė
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Vasario 12 d., pirmadienį,
Michigano valstijos gu-
bernatorius aštuntą kar-

tą pasirašė proklamaciją, skel-
biančią vasario 16-tąją LIT-
HUANIAN INDEPENDENCE
DAY.

Detroito lietuviai Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-me-
čio jubiliejų pradėjo švęsti va-
sario 10–11 dienomis Dainavos
Jaunimo stovykloje, kur vyko
Gabijos ir Baltijos skautų tun-
tų žiemos išvyka. 

Vasario 18 d. Dievo Ap-
vaizdos parapijos Kultūros
centre Detroito lietuvių Kultū-
ros klubas ruošia pietus ir kon-
certą, kuriame dainuos solistės
Asta Krikščiūnaitė ir Kristina
Petrauskaitė, akompanuojant
pianistei Audronei Kisieliūtei.
Vasario 25 d. vyks tradicinis Va-
sario 16-tosios minėjimas, kurį
ruošia JAV LB Detroito apylin-
kės valdyba. Pranešimą skaitys
LR generalinis konsulas Čika-
goje Mantvydas Bekešius.  Me-
ninę programą atliks Liudas
Mikalauskas ir Vytautas Lu-
ko čius.

LR garbės konsulo 
Algio Zaparacko info

Michigano valstija pagerbia Lietuvą
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

AUGUSTINAS ŽEMAITIS

Paskutinė projekto „Tikslas – Amerika” valstija –
New Jersey mus pasitiko spindinčiomis šviesomis. At-
lantic City. Ne, New Jersey kazino sostinėje nėra lie-
tuviškų vietų – tiesiog moteliai ten pigesni, todėl nak-
vojant viename jų buvo paprasčiau sutilpti į projek-
to biudžetą. Kitą dieną, dar gerokai prieš aušrą, pa-
judėjome į šiaurę, link New Yorko.

New Jersey visos lietuviškos vietos – prie pat
New Yorko miesto, iškart anapus Hudson
upės. Pradžioje net galvojau jas aprašyti

New Yorko straipsnyje: bet supratau, kad jų tiesiog
per daug, ir New Jersey vertas atskiro straipsnio.

Elizabeth – New Jersey Lietuvių 
Bendruomenės širdis

Žymiausia šių vietų – Elizabeth. Kai svarsčiau,
kuri iš senųjų Amerikos lietuvių bažnyčių JAV ry-
tuose man įdomiausia, viena iš kandidačių buvo Eli-
zabeth Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, nes ji didelė ir
gyva, lietuviška. Prie įėjimo pasitiko Laima Liuti-
kienė – aktyvi JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) narė
iš trečiosios bangos. Visada smagu matyti, kad „tre-
čiabangiai” saugo tai, ką sukūrė ankstesnės lietuvių
bangos,  tarsi paneigdami nuomonę, kad jie esą  mie-
liau renkasi rusų klubus...

Paskutinė projekto „Tikslas – Amerika 2017” stotelė – New Jersey
Bendradarbiaudami su „Tikslas – Amerika” pro-
jekto autoriais, „Draugo” ketvirtadienio „Rytys”
puslapyje pristatėme informacinį straipsnių
ciklą apie projekto metu JAV Rytų pakrantėje ap-
lankytas vietas. Šiandienos straipsnis – pasku-
tinis. Pradžia – 2017 m. lapkričio 16 d. „Drauge”
(Vol. CVlII, Nr. 133). 

tuviai iš Pennsylvanijos Anglies regiono, lietuviškas
gyvenimas seniau virdavo savame miestelyje, sava-
me didmiesčio rajone, ir tik kelios lietuviškos orga-
nizacijos apėmė platesnius regionus.

Tačiau dabar – kiti laikai, dabar žmonės kasdien
į darbą nuvažiuoja didesnius atstumus, nei kadaise
eilinis amerikietis nukeliaudavo per mėnesį. Ką jau
kalbėti apie keliones, komandiruotes. Ir New Jersey
lietuviškos vietos gali sudominti nebe tik tų pačių
miestų gyventojus, tačiau visus, kas atskrenda į
New Yorką – juk tai šalia. Netgi jei kada tektų ilgą lai-
ką laukti jungiamojo skrydžio Newark oro uoste, vos
per porą valandų spėtumėte aplankyti kelias lietu-
viškas vietas! Elizabeth bažnyčia, lietuviška kepyk-
la, Kemėžio gatvė ir lietuviškas kryžius – vos 1 km nuo
pakilimo tako galo ir apie 2 km nuo terminalo.

Tačiau, norint, kad lietuviškų vietų lietuviai iš
kitur važiuotų žiūrėti specialiai, nepakanka pa-
skelbti informacijos apie vieną objektą. Reikia pra-
nešti apie visas lietuviškas vietas tame krašte: juk iš-
siruošęs į kelionę žmogus norės turiningai išnaudo-
ti visą dieną. Nevažiuos į kitą miestą dėl vienos už-
darytos lietuviškos bažnyčios, bet jei bus dar ir ka-
pinės, ir paminklas lietuviams, ir lietuvių muziejus,
ir kokia svarbi istorinė vieta kelių kilometrų spin-
duliu – jau verta dėmesio.

Suprasdami tai ir skatindami lankyti lietuviškas
vietas JAV, „Tikslas – Amerika” vykdytojai planuo-
ja ne tik sužymėti lietuviškas vietas Amerikoje, tačiau
ir parengti siūlomus kelionių po lietuviškas vietas
JAV maršrutus.

New Jersey bažnyčios – labai lietuviškos

Per „Tikslas – Amerika” kelionę smagiausia bū-
davo atrasti kažką lietuviško ten, kur nebesitikėdavau.
Viena tokių vietų buvo Šv. Mykolo bažnyčia Bayonne.
Mačiau informaciją, kad ji virto asirų katalikų ka-
tedra. Dažniausiai į tas bažnyčias, kurios nebėra ka-
talikų, man patekti nepavykdavo,  tad duris pastūmiau
pernelyg daug nesitikėdamas. Tačiau jos buvo atra-

drožinėjimą įdėta ne ką mažiau meilės ir kūrybinės
energijos, nei statant skulptūras. Be to, ant kai ku-
rių tokių kryžių būna surašyta amerikiečiams skir-
ta Lietuvos, o ypač Lietuvos okupacijos istorija.

Tačiau apskritai Newark bažnyčia – vienas di-
džiausių praradimų. Jau seniai kirbėjo klausimas,
kodėl gi dabartinė Newark lietuvių bažnyčia šitokia
paprasta – kaip eilinis dviaukštis namas? Juk ne to-
kias Amerikos lietuviai sau statydavo... Tačiau vi-
same internete informacijos apie tai neradau. In-
ternete dar gali rasti informacijos apie dabartinius
įvykius, parapijų uždarymus, bet ne apie tai, kas vyko
prieš 30 ar 40 metų...

Ruošiantis projektui  „Tikslas – Amerika”, var-
tant knygas apie JAV paveldą, o vėliau Elizabeth pa-
kalbėjus su buvusia parapijiete, peržiūrėjus jos at-
sineštą parapijos istoriją, viskas tapo aišku. Kaip ma-
tyti iš senų nuotraukų, Newark bažnyčios būta net-
gi didingesnės, nei Elizabeth, apskritai turinčios ma-
žai lygių rytiniame JAV! Deja, 1981 m. kilo gaisras,
vyskupija neleido bažnyčios remontuoti, parapija
buvo priversta persikelti į parapijos salę...

„Tikslas – Amerika 2017” 
ekspedicija – tik pradžia

Nuvažiavę per 4500 km, padarę per 8000 nuo-
traukų grąžinome nuomotą automobilį ir persėdo-
me į New Yorko metro. Kitą dieną – skrydis atgal į
Lietuvą. Tačiau projektas toli gražu nesibaigė, jis tę-
siasi iki šiol. 90 –95 proc. savanoriško darbo – Lietu-
voje. Susisteminti surinktą informaciją, parengti in-
teraktyvų žemėlapį, papildyti „Gabalėliai Lietu-
vos” svetainę nauja informacija... Tai užėmė gerokai
daugiau laiko nei tikėjausi, daug parų. O dar ilgiau
užtrunka projekto viešinimas: bendravimas su ži-
niasklaida (kalbėjau per Lietuvos radiją, televiziją,
kalbėjausi su daugybe laikraščių, žurnalų, interneto
svetainių žurnalistų), pranešimų spaudai rašymas,
ieškojimas galimybių duoti interviu ar papasakoti
apie Amerikos lietuvių paveldą. Tačiau tai – būtinas
dalykas. Toks projektas kaip „Tikslas – Amerika” ver-
tingas tiek, kiek apie jį žino žmonės, kiek juo nau-
dojasi, skaito. Jeigu būtų nenaudojamas žemėlapis,
iš jo būtų mažai naudos...

Matydamas tas lietuviškas vietas Amerikoje, kal-
bėdamas apie tai, kas ten vyko ar vyksta, neretai gal-
vodavau – betgi daug ką žino tik nedidelis ratas žmo-
nių. Viešojoje erdvėje sukasi žinios apie žvaigždes ir
garsenybes... 

Kartais Amerikoje sulaukdavau vietos lietuvių
pastabų – juk jau yra knygų apie lietuvišką paveldą,
vien kunigas William Wolkovich-Valkavičius parašė
tris tomus. Iš tiesų – iš šviesaus atminimo kunigo Val-
kavičiaus knygų ruošdamiesi „Tikslas – Amerika” su-

Laimai „Tikslas – Amerika” projektas labai pa-
tiko, ji vylėsi, kad dabar, jau turėdama laiko ir pa-
grindą po kojomis Amerikoje, galės jo  dėka parodyti
lietuviškas vietas savo vaikams.

Netgi ji pati New Jersey ne viską žinojo: „Pir-
mą kartą išgirdau, kad ir Bayonne mieste yra lie-
tuvių bažnyčia”... Ech, kiek kartų per „Tikslas –
Amerika” išgirdome padėkas už tai, kad papasako-
jome žmonėms apie jiems nežinomas lietuviškas vie-
tas visai šalia! Ir toli gražu ne vien iš trečiabangių.
Mane patį labiausiai nustebino, kad, tarkime, lie-
tuvis kunigas galėjo būti niekad nematęs lietuvių
bažnyčios už keliolikos kilometrų nuo tos, kurioje
daug metų dirbo...

Tačiau, kaip aiškino dar „senieji” Amerikos lie-

Šv. Petro ir Povilo lietuvių bažnyčia Elizabeth, New Jersey – didinga.    Augustino Žemaičio nuotraukos

Projekto  vadovą Augustiną Žemaitį New Jersey valstijoje
sutiko Danguolė Didžbalienė (k.) ir Laima Liutikienė (d.).

kintos! O viduje – išlikusios visos lietuviškos detalės,
net trispalvė prie altoriaus. Žmonių nebuvo, o vėliau
atėjusios moterys sakė ten besilankančios pirmą kar-
tą. Tačiau, pasirodo, bažnyčia atrakinta nuolat ir, ne-
paisant to, kad dabar tai asirų katedra, didžiąją dalį
laiko ja naudojasi Romos katalikai.

Maloniai nustebino ir tai, kad Švč. Mergelės Ma-
rijos Sopulingusios bažnyčia (Our Lady of  Sor-
rows) Kearny mieste oficialiai tebėra lietuviška. O
taip pat, kad net Newark Švč. Trejybės bažnyčios, kur
mišios tik portugališkos, duris puošia Vytis, šalimais
stovi gražus tautinis kryžius – saulė. Tokie įspūdingi
aukšti kryžiai stovi prie daugelio esamų ar buvusių
New Jersey lietuvių bažnyčių, o ir kitur Amerikoje.
Juos žymėsiu kaip lietuviškus paminklus, nes į jų
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GAILĖ BUDVYTYTĖ

Vasario 3 d. Bostono lituanistinėje mokykloje (BLM)
vyko Nepriklausomybės 100-mečiui skirtas renginys
– susitikimas su Vytauto Didžiojo universiteto pro-
fesoriumi Liudu Mažyliu, kuris praėjusių metų kovo
29 dieną Vokietijos užsienio reikalų ministerijos dip-
lomatiniame archyve surado 1918 m. vasario 16-osios
Lietuvos Nepriklausomybės akto originalą. Tai ypa-
tinga dovana Lietuvai ir lietuvių tautai, kuriai pasta-
rieji 100 metų nebuvo lengvi.

Pirmiausia profesorius papasakojo istoriją, ko-
dėl sugalvojo to dokumento ieškoti. Mintis kilo
praėjusią vasario 16-ąją, švenčiant 99-ąjį Lie-

tuvos gimtadienį Vilniuje. Prie Signatarų namų, jis
klausėsi prof. Vytauto Landsbergio, salvių, vakare
ėjo prie laužų. Vis dėlto jam pasirodė, jog 100-metis
reikalauja kažko daugiau, kažko labiau „sukre-
čiančio”. 

Pirmiausia L. Mažylis ieškojo šiuo Lietuvos is-
torijos laikotarpiu besidominčių doktorantų ir stu-
dentų, tačiau paieška buvo nesėkminga ir į Berlyną
turėjo važiuoti pats. O nuvykęs atradimą padarė per
pusdienį. „Gal dokumentas jautė, kad dabar mums
jo labai reikia”, – sakė profesorius. 

Neabejotinai šis įvykis Lietuvai yra be galo
svarbus, tačiau Akto suradimas pakeitė ne tik vals-
tybės, tačiau ir paties profesoriaus gyvenimą: „Mane
dabar visur kviečia”, – sakė jis. Pasklidus žiniai apie
atradimą, L. Mažylis su-
laukė skambučio į Berly-
ną ir klausimo, kada jis
ketina atskristi į Vilnių,
kur jį norėta pasitikti.
„Supykau”, – sakė profe-
sorius, nes jau turėjo au-
tobuso bilietą į Kauną.
Vis dėlto po poros dienų
jo sutikimas įvyko Vil-
niaus oro uoste, o vėliau
jam 15 tūkstančių sirga-
lių „Žalgirio” arenoje
skandavo „Ačiū! Ačiū!”

Profesorius sako, jog
anksčiau jam (ko gera, ir
nemažai daliai kitų lie-
tuvių) kildavo klausi-
mas: kaip gali būti, jog
valstybė neturi pagrin-
dinio savo dokumento? Ir
kai jis atsirado, apėmė
nevaldomas džiaugsmas.
„Visi džiaugėsi, visiems
to dokumento trūko, o
dabar galime oriai švęs-
ti valstybės šimtmetį.
Kai atsirado dokumen-
tas, mes tapome kitokie”,
– mintimis dalijosi pro-
fesorius. Svečias sulaukė
daug įvairių klausimų,
dalijosi įžvalgomis, kal-
bėjo apie ateities planus.

Daugiau informacijos apie lietuvišką pa-
veldą New Jersey:

http://global.truelithuania.com/lt/catego-
ry/usa/new-jersey/

Tikslas – Amerika interaktyvus lietuviškų
vietų JAV žemėlapis:

http://www.tikslasamerika.lt 
Jeigu atsidarę žemėlapį pastebėsite, kad ži-

note daugiau lietuviškų vietų lankytame regione
– rašykite augustinas.zemaitis@gmail.com ir že-

Pasikeitęs valstybės ir profesoriaus gyvenimas 

Bostono lituanistinės mokyklos moksleiviai turėjo progos susipažinti su Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi Liu-
du Mažyliu. BLM  archyvo nuotraukos

Bostono lituanistinės mokyklos direktorė Gaila Narkevičienė
pristato garbingą svečią – profesorių Liudą Mažylį.

Dabar Vasario 16-osios aktas rodomas Signata-
rų namuose Pilies gatvėje, Vilniuje, kur 1918 m. ir
buvo pasirašytas. Parodai Vokietijos Federacinės Res-
publikos Užsienio reikalų ministerijos Politinio ar-
chyvo paskolintą dokumentą bus galima apžiūrėti iki
2018 m. lapkričio 15 d. Susitikimo su profesoriumi fil-
muotą medžiagą galite rasti Bostono lituanistinės
mokyklos tinklalapyje www.blsm.org. 

Gailė Budvytytė – Bostono lituanistinės mokyk-
los mokytoja-praktikantė.

Prof. Liudas Mažylis Vokietijoje Vasario 16-osios aktą surado per pusdienį.

Prof. Liudas Mažylis papasakojo istoriją, kodėl sugalvojo ieškoti Vasario 16-osios akto.

vietas. Ir tik internete informaciją greitai galima at-
naujinti (knygose ji būna parašyta tokia, kokia buvo
prieš 15 ar 30 metų, o juk daug kas keitėsi). Interne-
tas pasiekiamas visame pasaulyje – vos vieno mygtuko
paspaudimu. Ir tik internete galima pateikti tūks-
tančius spalvotų nuotraukų (analogiškas albumas
būtų labai brangus ir sunkus).

Todėl „Tikslas – Amerika” yra internetinis pro-
jektas. Viliuosi, kad „Tikslas – Amerika” pasitarnaus
daugeliui lietuvių Amerikoje ir Lietuvoje ir kad
Lietuva galės geriau prisidėti prie lietuviško pavel-
do Amerikoje išsaugojimo. Ir kad bent dalis tų vietų,
kurios atrodė pasmerktos, bus išgelbėtos.

„Tikslas – Amerika 2017” – ne pabaiga. Sulaukę
daug gražaus dėmesio ir klausimų apie projekto at-
eitį, parengėme du naujus maršrutus galimiems at-
eities projektams: „Tikslas – Amerika 2018” (Illinois,
Indiana, Michigan, Wisconsin, Ohio, Missouri) ir
„Tikslas – Amerika 2019” (vakarinis New Yorkas ir
Kanados kraštas: Ontario, Quebec). Ar jie įvyks? Tai
jau priklauso nebe vien nuo mūsų. Jeigu įvyks,
„Tikslas – Amerika” žemėlapis padengs apie 90 proc.
Šiaurės Amerikos lietuviškų vietų.

Augustinas Žemaitis – projekto „Tikslas – Ame-
rika” vadovas.

Švč. Mergelės Marijos Sopulingusios bažnyčia Kearny mies-
te tebėra lietuviška.

žinojome lietuviškų parapijų istoriją. Deja, knygų bib-
liotekose ieško tik nedaugelis lietuvybės puoselėtojų,
ir dažniausiai – vyresnio amžiaus. Tuo tarpu lietu-
viškas paveldas nusipelno daugelio dėmesio: eilinių
turistų iš Lietuvos ar Amerikos lietuvių palikuonių,
savaitgaliui atvykstančių į Bostoną, New Yorką ar Phi-
ladelphiją. Dabar tokios informacijos žmonės ieško be-
veik vien internete: patogiausia ir greičiausia. Ir tik
internete galima nurodyti tikslias lietuviško paveldo

Pietinėje New Jersey dalyje, Bayonne mieste, yra bebokš-
tė Šv. Mykolo lietuvių bažnyčia.
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Šis renginys vyko jau ketvirtą kar-
tą – jis rengiamas kas dvejus me-
tus. Šiais metais buvo tiek daug

norinčių dalyvauti, kad iš Pasaulio lie-
tuvių centro (PLC) pokylių salės teko
kraustytis į erdvesnę – Riškaus salę.
Susirinko apie 400 žmonių, kuriems
teko ragauti 13 krupnikų ir 14 kugelių.
Kieno skaniausi? Visų skoniai labai
skiriasi, todėl buvo sudėtinga nu-
spręsti. Teisėjai nutarė taip:

Geriausio ,,Krupniko” nugalėtojai:
I vieta – Aldona Urba                                                  
II vieta – Jonas Ruikis                                                 
III vieta – Edmundas Brooks + Darius
Lalas             

Skaniausio kugelio nugalėtojai:
I vieta – „Kunigaikščių užeiga”
II vieta – „Old Vilnius Cafe”
III vieta – Emilija Pranckevičiūtė

Dalyviai nusprendė šiek tiek kitaip:

Geriausio ,,Krupniko” nugalėtojai:
I vieta – Rimas Bacevičius                                           
II vieta – Edmundas Brooks + Darius
Lalas              
III vieta – Ray Cicėnas                                                 

Skaniausio kugelio nugalėtojai: 
I vieta – Emilija Pranckevičiūtė
II vieta – Ilona Didžbalis
III vieta – Ramutė Kemežaitė-Kaz-
lauskienė

Vakarą nuotaikingai vedė Ričar-
das Chiapetta, nuolat keisdavęs kos-
tiumus – jis buvo tai bitė, tai bulvė, bi-
tininkas, tai meška... Susirinkusius į
šį nuotaikingą vakarą linksmino mu-
zikinė grupė SPUN: Elytė Reklaitis, To-
mas Kybartas, Andrius Stankus, Jonas
Variakojis ir garsą reguliavo „Sid”
Ulevičius.

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

SKAUT YBĖS KELIAS

,,Krupnikas ir Kugelis” 2018

Krupnikas ir Kugelis – tai Bičių
būrelio rengiamas vajus, skirtas
Rako stovyklos atnaujinimui.
Didžiuojamės ir širdingai dė-
kojame visiems, kurie jame da-
lyvavo. Surinkome 15,000 dol.
– VALIO!

Geriausiais krupniko gamintojais dalyviai išrinko (iš k.): Rimą Bacevičių, Eddie Brooks
ir Dariaus Lalo duetą bei Ray Cicėną.

Dalyviai skaniausio kugelio kepėjomis pripažino (iš k.): Emiliją Pranckevičiūtę, Iloną Didž-
balis ir Ramutę Kemėžaitę-Kazlauskienę.

Bičių būrelio nariai stengėsi, kad vakaras
būtų linksmas, o visi svečiai – sotūs. Džiaugia -
mės, kad užsidirbome tiek daug lėšų Rako sto-
vyklos pagerinimui. Labai dėkojame visiems,
besivaržiusiems, o taip pat PLC vadovybei, par-
ėmusiai mūsų renginį. Norintys paaukoti Rako
stovyklai gali tai padaryti elektroninėje sve-
tainėje: www.camprakas.org 

Iki malonaus pasimatymo Tautinėje sto-
vykloje Rake 2018 m. liepos 29 d. – rugpjūčio 8
d.!           

Darbščioji bitutė Taiyda

Richardas Chiapetta – gigantiška bitė ant meškiu-
ko nugaros – prajuokino dalyvius.

Svajonė Kerelytė ir Jonas Platakis ragauja Jono
ku gelio, iškepto pagal ypatingą receptą. 

Loterijos bilietai, marškinėliai ir kiti suvenyrai – viskas Rako stovyklos rėmimui.
Pardavėjai (iš k.): Alicija Viktora, Diana Ramanauskaitė, Lidija Viktorienė, Rasa ir
Donatas Ramanauskai.                                                     Audronės Kižytės nuotraukos

Organizacinio komiteto nariai džiaugiasi pavykusiu renginiu, kuriam ruoštasi du
mėnesius. Prie stalo iš k.: Taiyda Chiapetta, Judita urba, Karina Cicėnas, Tina Bun-
tinas, Ramunė Papartienė, Renata Ramanauskaitė-Borucki, Rima Šaulytė ir Richardas
Chiapetta. Kairėje stovi Julija Deuschle.

Jonas Grigola, Fele Banys ir Donatas Ramanauskas ne tik mėgsta kugelį, bet ir skai-
to ,,Draugą”!



7DRAUGAS 2018 VASARIO 15, KETVIRTADIENIS

Atkelta iš 1 psl.

Gal mūsų jaukiam pokalbiui turėjo įtakos ir tai,
kad gimėme toje pačioje Marijampolėje, beveik tuo
pačiu metu mokėmės ir Vilniaus universiteto Filo-
logijos fakultete.

„Tos keturios savaitės prabėgo tikrai greitai,
daug ką suspėjau padaryti, bet ne viską. Iš anksto kai
kurių dalykų būsimam filmui prieš skrydį į Lietuvą
nebuvau derinęs, tad pirmoji savaitė būtent ir pra-
ėjo tariantis, skambinant, derinant susitikimus,
nes vadovų darbotvarkė užimta, laiką nuolat reikia
derinti. Nepaisant to, buvau visur labai šiltai pri-
imtas, visi, į kuriuos kreipiausi labai maloniai su ma-
nim bendravo, pateikė įdomios ir vertingos me-
džiagos būsimam  filmui. Ir archyvų darbuotojai, ir
mokslininkai, ir Prezidentas Valdas Adamkus, ir visi
kiti rado man laiko, padėjo, kuo galėjo, tad grįžtu su
daugybe geros medžiagos”, – džiaugėsi svečias.

Arvydo paprašiau prisiminti ir savo biografiją,
ir jo kūrybinį kelią, ir atsiradimą Amerikoje. Mari-
jampolėje, kur gimė, jis gyveno iki ketverių metų am-
žiaus, tad atsimena iš tų laikų labai mažai, gal tik
žino, kad gyveno seniausio Lietuvoje cukraus fabriko
name (mieste dar yra žmonių, kurie puikiai atsimena
abu jo tėvus), o vėliau išsikraustė į Kauną. 

Studijoms pasirinko filologiją Vilniaus univer-
sitete, po kurio laiko atsidūrė Lietuvos kino studijoje,
čia įsidarbino redaktoriumi dokumentikos skyriu-
je, turėjo galimybės dirbti su garsiausiais mūsų do-
kumentinio kino kūrėjais Robertu Verba, Henriku
Šablevičium, Rimtautu Šiliniu, gavo režisieriaus ka-
tegoriją. Būtent tada jis sukūrė kelis dokumentinius
filmus, būtent iš ten atėjo patirtis, kuri vėliau labai
pasitarnavo Amerikoje. 

Į Ameriką jis atvyko 1989 metais, ir, kaip susi-
tikimo metu sakė prof. E. Aleksandravičius, tai
reiškė, kad buvo ne ekonominis emigrantas, nes di-
desnė emigracija iš Lietuvos į Ameriką dėl geresnio
gyvenimo prasidėjusi apie 1995 metus. Pasak Arvy-
do, atvykus į Ameriką didelių kūrybinių tikslų ne-
buvę – reikėjo pragyventi, teko visokiausius darbus
dirbti – ir statybose, ir langus plauti. Netrukus jis su-
grįžo į Lietuvą kurti filmo, tuo metu prasidėjo kru-
vinieji Sausio 13-osios įvykiai, juos teko fiksuoti ir
taip atsirado filmas „Naktis Lietuvoje”. 

Amerikoje Arvydui lemtingas buvo susitiki-
mas su Algimantu Keziu, kuris Lituanistikos tyrimo
ir studijų centre Čikagoje filmavo dr. Stasio Budrio
lietuvių fotoarchyvui ir kartu pakvietė darbuotis ir
A. Reneckį. Ten buvo daug įdomaus darbo, bet vien
iš jo pragyventi buvo sunku. Tada  Arvydui pavyko
sutikti ir kino juostoje užfiksuoti įdomius mūsų žmo-
nes – rašytojus, menininkus, istorikus. Kino juostoje
įamžinti pokalbiai su Kaziu Bradūnu, Adolfu Da-
mušiu, Mariumi Katiliškiu,  Juozu Girniu, Viktoru
Petravičium bei kitais ir įsiminė, ir praturtino. 

„Atrodo, poetas Kazys Bradūnas labai kalbus
žmogus, bet labai nelengva buvo jį prakalbinti ir pri-
siderinti. Būna ir kitokių atvejų – štai su J. Girnium
prifilmavau 6 valandas medžiagos, o visa ji sutilpo
į 20 minučių filmą”, – sakė kino kūrėjas.

Net 13 metų, nuo 1995 iki 2008-ųjų Arvydas, ku-
ris buvo Amerikos lietuvių televizijos įkūrėjas ir va-
dovas, dirbo ir TV laidų vedėju. Šiandien jis pripa-
žįsta, kad toks laikotarpis – išties ilgas. O kai ši te-
levizija buvo uždaryta ir reikėjo iš kažko pragyven-
ti, teko išbandyti tolimųjų reisų vairuotojų, Ameri-
koje „trokistais” vadinamų, duoną. Sprangi ji buvo,

bet ištvėrė ketverius metus ant ratų, kol galiausiai
jau ir sveikata pradėjo šlubuoti, ir suprato – gana.

„Galime paskaičiuoti – per metus 50 savaičių sun-
kvežimio kabinoje, per savaitę 3 tūkstančių mylių, tai
150 tūkstančių mylių per metus. Per ketverius metus
– 600 tūkstančių mylių. Susidaro daug kartų aplink
žemės rutulį. Važinėdamas nuolat būni vienas, tai lai-
ką trumpindavau klausydamas audio knygų, pildžiau
turėtas istorijos spragas. Labai pavargau per tuos ket-
verius metus, ir esu išties laimingas, kad jau dveji me-
tai nereikia sukti vairo, kad galiu daryti tai, ką la-
biausiai mėgstu – kurti kiną. Labai noriu padėkoti
šeimai, nes dabar esu jos išlaikytinis”, – atsidūsta Ar-
vydas.

Išties jam asmeniškai svarbiausia turbūt ir buvo
tai, kad iš sunkvežimio kabinos galėjo vėl prisės-
ti prie kameros, prie filmuotos medžiagos, grįžti

prie to, ko mokėsi, ką mėgsta ir kam yra sutvertas.
Tad maždaug prieš pusantrų metų, vis labiau artė-
jant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, jis
rimtai ėmėsi   dokumentinio filmo apie Amerikos lie-
tuvius kūrimo. Tai buvo tema, kurią vystė visus be-
veik 30 Amerikoje praleistų metų, kurios gabaliukus
rodė ir Amerikos lietuvių televizijoje. „Mane jau daug
kas laiko ir pavadina ‘dipuku’”, – šypsojosi Arvydas.

Filmas, kurį jis kuria, susidės net iš šešių dalių.
Pirmoji iš jų pasakos apie laikotarpį nuo 1868 iki 1914
metų, kai lietuviai, atvykę į Ameriką, dirbo sker-
dyklose ar anglies kasyklose, kai kūrėsi jų parapijos,
organizacijos, kai jie kūrė savo gerovę, veržėsi į moks-
lą. Antroji dalis, ties kuria dabar dirba – tai Ameri-
kos lietuvių pagalba atsikuriančiai Lietuvos valstybei
nuo 1918 metų iki 1922-ųjų, kai ta nepriklausomybė
Amerikos buvo pripažinta. Daug kas Lietuvoje nežino
ir net neįtaria, kiek daug Amerikos lietuviai pada-
rė dėl savo tėvynės, kokias akcijas vykdo, kokia lo-
bistine veikla užsiėmė, kaip rinko lėšas.

A. Reneckį labai sudomino istorija apie „Lietu-
vių kalbos gramatiką”, kuria dabar remiasi mūsų
bendrinė kalba. Tada susibarė skirtingų pažiūrų ir
ideologijų Amerikos lietuviai, kas blogai rašo, ir „Su-
sivienijimas lietuvių Amerikoje” paskelbė konkur-
są, kas parašys geriausias gramatikos taisykles,
kurių visi laikysis. Medicinos studentas Petras Avi-
žonis bandė rašyti gramatiką, bet jam sunkiai sekėsi

Dokumentinis filmas apie Amerikos lietuvius – jau pakeliui
Susitikimas Prezidento V. Adamkaus bibliotekoje-muziejuje. Prof. E. Aleksandravičius pristato filmo kūrėją. A. Vaškevičiaus nuotraukos

ir jis nuvyko pas Joną Jablonskį pasikonsultuoti. Jie
parašė gramatiką, pasidalino po 50 dolerių „Susi-
vienijimo...” prizą. „Lietuvių kalbos gramatika” iš-
leidžiama 1901 metais Tilžėje Petro Kriaušaičio sla-
pyvardžiu, iš 3 tūkstančių gramatikos egzempliorių
2600 pasiekia Ameriką ir 400 – į Lietuvą. 

Kita įdomi istorija – apie 1900 metais Paryžiuje
vykusią pasaulinę parodą, kurioje lietuviai sumanė
parengti ekspoziciją apie Lietuvą. Amerikos lietuviai
tada glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvos šviesuo-
liais, o finansuojama buvo daugiausia iš JAV. Toje eks-
pozicijoje daug dėmesio skirta knygų leidybai ir spau-
dos draudimui, nurodant, kurią dalį spaudos lietu-
viai išleido JAV ir kurią dalį finansavo iš tos, kuri
buvo leidžiama Mažojoje Lietuvoje – jie suprato, kad
pigiau spausdinti Tilžėje ir siųsti į Lietuvą, negu
plukdyti iš Amerikos. Dar viena istorija – Jono Ba-
sanavičiaus ir Martyno Yčo apsilankymas Amerikoje,
kai jie rinko aukas tautos namams, taip pat kunigo
rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto vizitas, renkant au-
kas Kauno „Saulės” gimnazijai – tokių ar panašių is-
torijų yra labai daug.

„Taip jau yra, kad kai Lietuvai blogai, tai visi iš-
sibarstę emigrantai, anksčiau gal labai nesugyvenę
ir vieni kitus koneveikę susitaria ir pasiekia pačius
aukščiausius Amerikos valdžios sluoksnius, prieina
iki prezidento. Taip buvo ir su Woodrow Wilson, ir
su vėlesniais prezidentais. Yra labai daug dalykų, ku-
riuos norisi papasakoti apie tuos žmones, nes apie
juos žinome mažai. Man pasirodė įdomus Tautos fon-
do susirašinėjimas su Nukentėjusiems nuo karo
remti draugija, kuri vėliau tapo Lietuvos Taryba. Kal-
bant apie paramą, tada paminėtas ir toks dalykas:
‘skubiai išsiųsti 10 tūkstančių ir dvi skrynias dra-
panų...’ Tai rodo, kad žmonės čia labai sunkiai ver-
tėsi, ir jiems reikėjo ne tik pinigų, bet net ir rūbų”, –
pasakoja A. Reneckis.

Filmo kūrėjas džiaugiasi, kad šį darbą, kurio lei-
dėjas – Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, pa-
rėmė Lietuvių Fondas, skyręs penkis tūkstančius do-
lerių. „Susitikome su jais, pasikalbėjome, aš išdėsčiau
jiems savo idėją, kuri sulaukė pritarimo. Džiau-
giuosi, kad 5 tūkstančius eurų scenarijaus rašymui
skyrė ir Lietuvos kultūros taryba. Paramos prašiau
ir Lietuvos kino tarybos, bet iš jų teigiamo atsaky-
mo nesulaukiau – gal todėl, kad turbūt tikimasi pa-
ramos iš Amerikos, o ne Amerikai”, – šypsojosi A. Re-
neckis.

Išvažiuodamas į namus ir ruošdamasis montuoti
filmą, kurį tikimasi parengti iki rudens ir parodyti
per Lietuvos nacionalinę televiziją, jo kūrėjas dar kar-
tą nori padėkoti daugeliui jam padėjusių žmonių, ku-
riuos visus nelengva ir išvardinti. Jei viskas gerai
seksis,  kitos būsimo filmo dalys apims laikotarpį nuo
1922 iki 1940 metų,  parodant ir entuziazmą, ir Ame-
rikos lietuvių nusivylimą Smetonos valdžia, kai
grįžę jie prarado pinigus ir daug kas išvyko atgal, bet
vis tiek stengėsi palaikyti Lietuvos dvasią. Dar vie-
na dalis – 1940–1990 metai – sudėtingas ir ilgas lai-
kotarpis, kurį planuojama skelti dar į dvi dalis.
Nuo 1990 metų taip pat yra daug įdomios medžiagos
– tai ir naujieji emigrantai, ir su santykiai su anks-
čiau atvykusiais ir daug kitų dalykų.

Atsisveikinant palinkėjau Arvydui labai daug
sėkmės ir geros sveikatos. Jis neabejoja, kad netru-
kus vėl grįš į Lietuvą, dirbs toliau, rinks medžiagą,
kalbins žmones. Jis dirbs darbą, kurį geriausiai su-
geba ir moka, ir kuris jam labiausiai prie širdies. Bū-
tent toks darbas ir duoda patį geriausią rezultatą.

Po viešnagės pas Prezidentą V. Adamkų – šeimininko do-
vana.                                                     Asmeninio archyvo nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Pasirašys valstybės atkūrimo 100-mečio deklaraciją
Vilnius (LRS.lt) – Vasario 15 d. Sei-

me, Kovo 11-osios Akto salėje, įvyks iš-
kilmingas minėjimas, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui.

Iškilmingo minėjimo dalyviai bus
pakviesti pasirašyti Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečio deklaraciją. Joje
pažymima, kad „šiandien Lietuva,
būdama NATO ir Europos Sąjungos
narė, yra tinkamai pasirengusi ginti
Vasario 16-osios Akto idealus – kurti

ir puoselėti „nepriklausomą demok-
ratiniais pamatais sutvarkytą Lietu-
vos valstybę su sostine Vilniuje”, taip
pat reiškiamas tikėjimas, „kad ir at-
einančių šimtmečių valstybės kūrėjų
kartos puoselės tas pačias vertybes,
kuriomis gyveno Vasario 16-osios bei
Kovo 11-osios Aktų signatarai: tikėji-
mą savo valstybe, valią veržtis į prie-
kį ir atsakomybę kurti gerovę vi-
siems”.

Ragina atsiriboti nuo prorusiškų politikų 
Vilnius (LRS.lt) – Tėvynės sąjun-

gos-Lietuvos krikščionių demokratų
(TS-LKD) pirmininkas Gabrielius
Landsbergis netinkamu ir netoleruo-
tinu laiko Seimo nario Lauryno Kas-
čiūno kvietimą į Lietuvą atvykti, ra-
dikalios, prorusiškos, antieuropietiš-
kos partijos „Alternatyva Vokietijai”
politikams Christian Wirth ir Nicole
Hochst. 

Išplatintame spaudai pranešime
konservatorių vadovas teigia, kad toks
kvietimas prasilenkia su konservatorių
vertybine pozicija ir politine linija.

„Tai yra mūsų principinė vertybi-
nė ir moralinė pozicija, kurios laikomės
ir keisti neketiname. Todėl su mūsų

partija siejamų politikų kvietimas į Lie-
tuvą atvykti radikalios, antieuropie-
tiškos, prorusiškos partijos „Alterna-
tyva Vokietijai” politikams yra visiškai
prasilenkiantis su partijos vertybine
pozicija ir politine linija.(…) Tačiau to-
kiais svarbiais klausimais, kaip eu-
rointegracija ar nebendradarbiavimas
su antieuropietiškomis partijomis Eu-
ropoje, skirtingų linijų, nei oficialioji,
negali būti”, – teigia G. Landsbergis. 

G. Landsbergis ragina L. Kasčiū-
ną ir kitus šio susitikimo organizato-
rius kuo skubiau nutraukti visus ry-
šius su „Alternatyva Vokietijai” poli-
tikais, nedalyvauti jokiuose oficia-
liuose ar neoficialiuose susitikimuose. 

Švietimo įstaigų vadovų kadencija – penkeri metai
Vilnius (Mano vyriausbė) – Švie-

timo įstaigų vadovų kadencijos apri-
bojamos penkerių metų kadencijai, jų
veikla vertinama kasmet, o metų veik-
los ataskaitos skelbiamos viešai – to-
kie nauji, skaidrumą skatinantys po-
kyčiai mokyklų ir kitų švietimo įstai-
gų vadovų laukia įsigaliojus Švietimo
įstatymo pataisoms. Personalo ištek-
liams užtikrinti taip pat kuriamas
Švietimo įstaigų vadovų rezervas.

Anot Švietimo ir mokslo ministe-
rijos (ŠMM) pranešimo, švietimo įstai-
gos vadovas bus skiriamas 5 metų ka-

Vilnius (BNS) – Dėl nuolatinių pa-
žeidimų rusiško kanalo „RTR Planeta”
transliacijos Lietuvoje gali būti ribo-
jamos nuo vienų iki pusantrų metų,
sako Lietuvos radijo ir televizijos ko-
misijos (LRTK) pirmininkas Edmun-
das Vaitekūnas.

„Tai, kokius įrodymus turime, tu-
rime teisinius pagrindus priimti spren-
dimą dėl ribojimų. Atvyksta svečiai iš
Rusijos, jie, matyt, pateiks paaiškini-
mus, komentarus, bet kuriuo atveju,
komisija rytoj posėdyje apsispręs, ar

taikyti ribojimus, ar priimti kitus
sprendimus. Esame informavę Euro-
pos Komisiją, tą pačią „RTR Planetą”,
kad galimas sprendimas gali būti ri-
boti retransliacijas nuo 12 iki 18 mė-
nesių”, – sakė E. Vaitekūnas.

Švedijoje registruoto kanalo
„RTR Planeta” retransliacijos Lietu-
voje dėl karo ir neapykantos kurstymo
jau buvo draudžiamos du kartus –
2015-aisiais ir 2016-aisiais. Po abiejų
sankcijų komisija ir toliau fiksuodavo
pažeidimus.

Apribos rusišką televizijos kanalą 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos šimt-
mečio proga specialiai išleistais pro-
giniais pašto ženklais norima priminti
valstybės istoriją. 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimt-
mečiui skirtos serijos paskutiniuose
dviejuose pašto ženkluose įamžinti
Lietuvos nepriklausomybės akto sig-
natarų namai ir prof. Liudo Mažylio
surastas 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos
Tarybos nutarimo dėl Lietuvos nepri-
klausomybės skelbimo notifikavimo
originalas.

„Jau trečius metus leidžiame paš-
to ženklų seriją, kuria siekiame įam-
žinti Lietuvos kelią į nepriklausomy-
bę. Nuo 2016 metų leidžiamuose pašto
ženkluose įamžinti Lietuvos istorijai
svarbūs įvykiai”, – Lietuvos pašto at-
stovė Inga Dundulienė. 

Pašto ženklų bloką sukūrė daili-
ninkė Aušrelė Ratkevičienė. Kiekvie-
no pašto ženklo nominalas – 1,16 euro.
Proginis dviejų pašto ženklų blokas iš
serijos „Lietuvos valstybės atkūrimui
– 100 metų” išleidžiamas 25 tūkst. eg-
zempliorių tiražu. 

Pašto ženklai – šimtmečiui

Šiaurės Korėja gali netekti balso teisės JT
NewYorkas (ELTA) – Šiaurės Ko-

rėja dėl nesumokėtų įnašų gali netek-
ti savo balso teisės Jungtinėse Tautose
(JT). 

Dėl to, kad negali sumokėti 121 500
dolerių skolos, Šiaurės Korėja kaltina
„neteisėtas” baudžiamąsias priemo-
nes šaliai. Šiaurės Korėjos užsienio pre-

kybos bankas, per kurį Pchenjanas
vykdo daugumą operacijų užsienio
valiuta, nuo praėjusio rugpjūčio įtrauk-
tas į sankcionuojamų įmonių sąrašą.

Jei šalis nemoka įnašų Jungti-
nėms Tautoms daugiau kaip dvejus me-
tus, jai gresia prarasti balso teisę JT
Generalinėje Asamblėjoje.  

Ragina tęsti kovą su žlungančia IS
Kuveitas (ELTA) – JAV valstybės

sekretorius Rex Tillerson paragino
kovos su „Islamo valstybe” (IS) koali-
cijos nares įsipareigoti visiškam tero-
ristinės grupuotės sunaikinimui ir
taip pat ragino padėti stabilizuoti pa-
dėtį iš IS kontrolės išlaisvintose Sirijos
ir Irako teritorijose. 

R. Tillerson teigė, kad kovinių ope-

racijų pabaiga nereiškia, kad baigėsi
kova su teroristinės grupuotės IS ko-
votojais. JAV valstybės sekretorius pa-
sižadėjo, kad JAV ir toliau treniruos vie-
tines pajėgas karo išvargintoje Sirijoje.

R. Tillerson teigimu, IS žlunga ir
prarado 98 proc. Irake ir Sirijoje kont-
roliuotos teritorijos, tačiau grupuotė iš-
lieka grėsme regionui ir kitoms šalims. 

Apribos buvusius KGB agentus
Ryga (Diena.lt) – Latvijos partijos

išreiškė palaikymą Nacionalinio al-
janso siūlymui uždrausti buvusiems
KGB agentams ir informatoriams kan-
didatuoti visuotiniuose rinkimuose.

Šiuo metu galiojantis įstatymas
draudžia kandidatuoti rinkimuose as-
menims, buvusiems kadriniais Sovie-
tų Sąjungos ar užsienio saugumo, žval-

gybos ar kontržvalgybos tarnybų dar-
buotojais. Siūloma sąrašą praplėsti ir
į jį įtraukti buvusius Sovietų Sąjungos
KGB agentus bei informatorius.

Latvijos parlamentas jau perdavė
komitetams svarstyti siūlymą už-
drausti buvusiems KGB agentams bei
informatoriams kandidatuoti vietos
rinkimuose.

JAV Senatas grįžo prie imigracijos įstatymo
Washingtonas (ELTA) – JAV Se-

natas pradėjo debatus dėl naujo imig-
racijos įstatymo, nulemsiančio 2 mln.
imigrantų likimą. Debatai gali užsitęsti
ne vieną savaitę. Tačiau laikas spau-
džia.

Respublikonai pateikė įstatymo
projektą, kuri didžia dalimi atitinka
Baltųjų rūmų pasiūlymus. JAV prezi-
dentas Donald Trump sausio pabaigo-
je pažadėjo pilietybę iki 1,8 mln. nele-
galiai į šalį atvykusių jaunų imigran-
tų. 

D. Trump pasiūlymas numato, kad
1,8 mln. vadinamųjų „svajotojų” per

10–12 metų gaus JAV pilietybę. Tačiau
Prezidentas reikalauja, kad demokra-
tai mainais pritartų ne tik sienos fi-
nansavimui, bet ir sutiktų su griežta li-
nija kitose imigracijos politikos srity-
se. D. Trump, pavyzdžiui, užsimojo
panaikinti „Žaliosios kortos” loteriją,
kurios laimėtojai įgyja teisę nuolat
gyventi JAV, ir drastiškai apriboti šei-
mų sujungimus.

Vadinamieji „svajotojai”, kurie
atvyko į JAV būdami vaikai, iki kovos
5-osios nuo deportacijos yra ginami D.
Trump pirmtako Barack Obama ap-
saugos programos. 

NATO šalys stiprins gynybą
Briuselis (BNS) – Bendram NATO

saugumo užtikrinimui svarbu teisingai
paskirstyti finansinę naštą, pareiškė
Aljanso generalinis sekretorius Jens
Stoltenberg.

„(NATO) sąjungininkės 2014 me-
tais nusprendė pereiti prie to, kad iki
2024 metų į gynybą būtų investuojami
2 proc. bendrojo vidaus produkto
(BVP). Taip pat nuspręsta daugiau in-
vestuoti į svarbius karinius potencia-
lus ir techniką, skirti karių kontin-
gentų NATO misijoms ir operacijoms”,
– sakė J. Stoltenberg.

Po apkarpymų pastaruosius trejus
metus buvo stebimas išlaidų gynybai
didinimas Kanadoje ir Aljanso narėse
Europoje.

„2014 metais tik trys NATO narės
gynybos reikmėms skyrė 2 proc. ar
daugiau BVP. Šiais metais tikimės, kad
8 NATO narės jau atitiks numatytus
tikslus, o iki 2024 m., tikimės, mažiau-
siai 15 NATO narių gynybos reikmėms
skirs 2 proc. ar daugiau. Tai reikšmin-
ga pažanga ir gera pradžia. Bet mūsų,
kaip ir anksčiau, laukia ilgas kelias šia
kryptimi”, – pažymėjo J. Stoltenberg.

D. Trump marti atsidūrė ligoninėje
Washingtonas (Faktai.lt) – At-

plėšusi įtartiną voką, JAV prezidento
Donald Trump marti atsargumo su-
metimais buvo nuvežta į ligoninę.

40-metė Vanessa Trump, Prezi-
dento vyriausiojo sūnaus Donald
Trump jaunesniojo žmona, atplėšė jos
vyrui adresuotą laišką, kuriame buvo
įtartinos medžiagos. Vėliau tyrimas pa-
rodė, kad medžiaga nepavojinga, tai
buvo balti milteliai.

Vanessa Trump, buvęs modelis ir
penkių vaikų motina, į ligoninę buvo
nuvežta tik atsargumo sumetimais.
Niekas esą nenukentėjo. Už preziden-
to ir jo šeimos apsaugą atsakinga slap-
toji tarnyba tiria incidentą.

D. Trump jaunesnysis ir jo brolis

Eric gyvena New Yorke ir čia rūpina-
si šeimai priklausančia nekilnojamo-
jo turto imperija. 

Lietuvos paštas Lietuvos šimtmetį pažymi
naujais pašto ženklais. „Verslo žinių” nuotr. 

V. Trump, atplėšusi įtartiną voką, nenuken-
tėjo, bet į ligoninę nuvežta. Breitbart nuotr.

dencijai. Pasibaigus kadencijai, jis vėl
galės dalyvauti viešame konkurse ir
pretenduoti dar 5 metams tapti vadovu.
Kadencijų skaičius nėra ribojamas.
Jeigu vadovas per savo 5 metų kaden-
ciją bus įvertintas gerai ir labai gerai,
tokiam vadovui nebereikės vertintis
kompetencijų pakartotinai, jis galės
iš karto eiti į antrą etapą – konkursą. 

Švietimo įstaigų vadovo veikla
bus vertinama kasmet. 

Ši nauja sistema galioja visų švie-
timo įstaigų, pradedant ikimokykli-
nėmis, vadovams. 
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VERSLO N AUJIENOS

Humoras reklamoje

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų vasario 14 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,81 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,64 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,65 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,59 €

Venecijos (Italija) restoranas, 4
turistams už pietus pateikęs 1.100 Eur
sąskaitą, nubaustas 20.000 Eur bauda.

Bauda išrašyta restoranui „Oste-
ria Da Luca”, įsikūrusiame netoli tu-
ristų gausiai lankomos Šv. Morkaus
aikštės. Maitinimo įstaiga nubausta po
to, kai 4 studentai iš Japonijos pasi-
skundė, kad gavo astronominę sąs-
kaitą už paprastą vakarienę: tris did-
kepsnius, lėkštę keptos žuvies ir mi-
neralinį vandenį. Restoranas valgyto-
jams pateikė didžiulę sąskaitą, bet at-
sisakė duoti čekį, rašo „The Teleg-
raph”.

Turistai sugebėjo įrodyti policijos
pareigūnams, kad iš tiesų sumokėjo to-
kio dydžio sąskaitą, nes neišmetė kvi-
to, kuris gaunamas, mokant kredito
kortele. 

Venecijos turizmo sektorius dėl to-
kio restorano elgesio turistų atžvilgiu

atsidūrė pasaulio žiniasklaidos dėme-
sio centre ir sulaukė nemažai kritikos. 

„Asociacija atkreipia dėmesį, kad
šis incidentas buvo žalingas miesto
įvaizdžiui”, – sakė Vittorio Bonaci-
ni,Venecijos viešbučių asociacijos pre-
zidentas.

„Verslo žinios”

Ministras Pirmininkas Saulius
Skvernelis susitiko su Europos Ko-
misijos (EK) nare Violeta Bulc, atsa-
kingai už transportą.

Kalbėta apie Lietuvos iniciatyva
prasidėjusias konsultacijas su ES dėl
vasaros laiko direktyvos peržiūros.
„Nėra patikimų įrodymų dėl šios di-
rektyvos ekonominės naudos – tačiau

turima vis daugiau nuomonių apie lai-
ko kaitaliojimo žalą žmonių sveika-
tai. Naujausios apklausos rodo, kad
net 80 proc. Lietuvos gyventojų nepri-
taria laikrodžio rodyklių sukiojimui du
kartus per metus. Tikimės EK supra-
timo ir pagalbos sprendžiant šį klau-
simą”, – kalbėjo S. Skvernelis.

ELTA

Verslas nenori laikrodžio sukiojimo

Lietuviams iš visų Europos Są-
jungos (ES) gyventojų daugiausiai bai-
mės kelia kainų augimas, dėl to sune-
rimę 65 proc. šalies gyventojų. 

Kiti du dažniausi lietuvių minėti
iššūkiai buvo nedarbas ir apmokesti-
nimas – juos atitinkamai nurodė 23 ir
20 proc. šalies gyventojų.

Mažiausiai Europos Sąjungoje dėl
kainų augimo nerimauja Danija (3
proc.), Švedija (4 proc.) ir Suomija (7
proc.).

„Šiuo metu infliacija vėl pašoko ir

Lietuvoje mes praeitus metus užbai-
gėm su viena didžiausių infliacijų Eu-
ropos Sąjungoje – apie 4 procentų.
Kainos tikrai yra pakilusios. Ir kai kai-
nos pakyla, žmonės pradeda jaudintis”,
– sakė ekonomistas Rimantas Rudzkis.

„Tai, kad pas mus maistas sudaro
didelę dalį vartojimo krepšelio, ir tai,
kad kilo atlyginimai (vadinasi, brango
paslaugos), davė rezultatą tokį, kokį
davė”, – kalbėjo profesorius.

BNS

Lietuviai sunerimę dėl kainų augimo

Susisiekimas su Lietuva yra vienas
prasčiausių Europoje, tačiau jį įma-
noma pagerinti, mano už transportą at-
sakinga eurokomisarė Violeta Bulc.

Jos teigimu, Lietuvos susisiekimo
indeksas yra vienas prasčiausių, tad
šią problemą reikia spręsti.

„Mes norėtume, kad visos valsty-
bės narės būtų gerai sujungtos, todėl
Taline neformalioje taryboje pristatė-
me vadinamąjį susisiekimo indeksą,
kuriame visose trijose kategorijose
Lietuva pasirodė prastai. Mes kvie-
čiame Lietuvą atkreipti dėmesį į šią

problemą visomis įmanomomis prie-
monėmis”, – teigė V. Bulc. 

EK priėmė naujas taisykles, pagal
kurias galima skatinti susisiekimą
oru su Lietuva. Pastarąją problemą
Lietuvoje nuolat akcentuoja verslas,
teigiantis, kad neįmanoma pritraukti
investicijų ten, kur patogiu metu ne-
skraido lėktuvai. 

Anot V. Bulc, užbaigus „Rail Bal-
tica” geležinkelio vėžės projektą, su-
sisiekimo padėtis Lietuvoje pagerės.

BNS

Lietuva gali pagerinti susisiekimą oru

Pietvakarių Vokietijos pramonės
sektoriaus darbuotojai sutarė su darb-
daviais dėl trumpesnio darbo laiko. Da-
bar žmonės dirbs ne 35, o 28 valandas
per savaitę.

Tiesa, darbuotojai pasitrumpin-
ti darbo valandas galės dviem me-
tams. Šiuo laikotarpiu dirbantieji
galės daugiau laiko praleisti su šei-
ma: rūpintis senyvo amžiaus ar ser-
gančiais artimaisiais, daugiau laiko
skirti vaikų priežiūrai. Trumpesnė
darbo savaitė buvo pagrindinis „IG
Metall”, didžiausios Vokietijos prof-
sąjungos, atstovaujančios metalo ir
inžinerinės pramonės darbuotojus,
siekis.

Tiesa, norėta, kad dirbantiems
trumpesnę savaitę būtų mokama tiek
pat – bet siūlymas atmestas. 

Vis dėlto bendrovės galės pailgin-
ti darbo laiką iki 40 valandų per savaitę
tiems darbuotojams, kurie norės dirb-
ti ilgiau. „Šis susitarimas yra svarbus
žingsnis į šiuolaikinį, modernų darbo
santykių etapą”, – sako Jorg Hofmann,
„IG Metall” vadovas.

Šis susitarimas paveiks beveik
milijoną Baden-Wurterbergo žemės
darbuotojų. Jei ši praktika ims plisti,
ji palies apie 3,9 mln. Vokietijos pra-
monės sektoriaus darbininkų.

.
„Verslo žinios”

Vokiečiai pasitrumpino darbo savaitę

Bauda už godumą 

Reikia nebijoti eksperimentuoti, būti iš-
skirtiniu ir laužyti ribas. BLOGas.lt nuotr. 

Godus restoranas padarė žalos visos Ve-
necijos įvaizdžiui.                   „Verslo žinios“

Kodėl verta naudoti humorą? Kada hu-
moras veikia ir kada neveikia? Kaip jį
naudoti?

„Old Spice”, „Taco Bell”, „E-
Trade”, „Blendtec” ir „Bud-
weiser” – visų šių produktų

kuriamos reklamos yra labai įsimin-
tinos ir emociškai patrauklios. Kaip au-
ditorija, vartotojai mėgaujasi skonin-
gomis reklamomis su trupučiu humo-
ro, nesvarbu, kalbėtume apie televizi-
jos, spaudos ar internetinę reklamą.

Kūrybiškumo dėka, galite sukur-
ti kažką, kas galbūt neprajuokins jūsų
potencialių pirkėjų, bet paskatins juos
pasidalinti reklama su draugais ir taip
padidins produkto žinomumą.

Kodėl verta naudoti humorą?

Anot 1993-iais „Rinkodaros žur-
nale” („Journal of  Marketing”) straips-
nyje, „Humoras didina reklamos įsi-
minimą, vertinimą ir pirkimą, kai rek-
lamos žinutė tinkamai įterpiama šalia
humoristinių objektų.” Žinoma, hu-
moro naudojimas tinka ne visoms pro-
duktų kategorijoms, pabrėžia straips-
nio autoriai.

Vien humoro nepakanka. Jeigu
vartotojui nesuteikiama vertinga in-
formacija apie produktą ar paslaugą
bei jo savybes, tuomet reklama bus
tik įsimintina, bet ne efektyvi. Humo-
ro naudojimas yra, tarytum, parody-
mas, jog jus labiau domina ne tik par-
davimai, bet ir individualus pasiten-
kinimas. 

Kada humoras veikia?

Humoras gali išskirti jūsų pro-
duktą iš kitų, kurie reklamuojasi nuo-
bodžiai. Tarkim, Jungtinėse Valstijose
buvo išleistas „Cisco” bendrovės marš-
rutizatoriaus „ASR 9000” modelis. Rek-
lamoje buvo vaizduojama žmona, sie-
kianti parodyti, kaip stipriai ji myli
vyrą. Kaip stipriai? Nupirkdama jam
naują interneto maršrutizatorių.

„YouTube” vaizdų svetainėje, apie
jį buvo užsiminta „New York Times”
tinklaraštyje, o taip pat paminėta Da-
vid Meerman Scott knygoje „Naujosios
rinkodaros ir viešųjų ryšių taisyklės”.
Akivaizdu, jog jei ne humoro panau-
dojimas, „Cisco” maršrutizatoriaus
reklama nebūtų susilaukusi tiek dė-
mesio.

Kada humoras neveikia?

Yra dvi pagrindinės klaidos, ku-
rias daro bendrovės, taikydamos hu-
morą savo reklamose. Pirmoji yra ne-
teisingas humoro ir informacijos apie
produktą balansas. Kartais įterpiama
per daug humoro ir vartotojas nesu-
pranta, kas reklamuojama. Kartais
humoro objektą užgožia per didelis
informacijos apie produktą srautas.

Anot žurnale „Journal of  Marke-

ting” išspausdintame straipsnyje, ,,Hu-
moras didina reklamos įsiminimą,
vertinimą ir pirkimą, kai reklamos ži-
nutė tinkamai įterpiama šalia humo-
ristinių objektų.” Humoro naudoji-
mas tinka ne visoms produktų kate-
gorijoms, pabrėžia straipsnio auto-
riai. 

Antroji priežastis yra ta, jog ben-
drovės bijo rizikuoti naudodamos šiek
tiek daugiau humoro. Jeigu jūs norite
likti saugūs, tuomet jūsų rezultatai
bus vidutiniai arba net blogi. Arba jūs
naudojate humorą, arba jūs kalbate
rimtu tonu. Norint sukurti patrauklią
reklamą su humoro, reikia nebijoti
eksperimentuoti, būti išskirtiniu ir
laužyti ribas.

Kaip pritaikyti humorą?

Nors humoro naudojimas yra ne-
bloga idėja, įgyvendinimas visuomet
sudėtingesnis. Pripažinkime: mes visi
manome esantys žavingi ir šmaikš-
tūs, tačiau tik nedaugelis iš tiesų su-
geba prajuokinti plačiąją visuomenę.
Stambios bendrovės samdo reklamos
agentūras ir moka jiems pinigus, kad
sukurtų žavingas reklamas. O ką da-
ryti jums?

Galite bandyti apsilankyti vieti-
niame dramos būrelyje ir pabendrau-
ti su jų vadovais. Jų pagalba išsiaiš-
kinkite, kurie aktoriai yra talentin-
giausi ir sugeba prajuokinti žmones.
Dar geriau, jog tie aktoriai nebūtų ži-
nomi. Kodėl? Todėl, jog už vaidinimą
reklamoje ir scenarijaus sukūrimą ga-
lėtumėte parašyti jiems puikią reko-
mendaciją.

Didžiausias humoro naudojimo
smulkiame versle privalumas yra tai,
kad taip galite kovoti su rinkos Gali-
jotais. Kuo vikresni ir šmaikštesni
esate ir kuo daugiau rizikos sugebate
prisiimti, tuo labiau išsiskirti galite.
Kaip vartotojams, jiems nesvarbu, ko-
kio dydžio jūsų bendrovės biudžetas.
Reklamos šmaikštumas – tai viskas,
kas jiems rūpi.

„Verslas Inn”
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ADVOKATAI

Atkelta iš 1 psl.

Ir nors aktas tebėra Vokietijos už-
sienio reikalų ministerijos Politinio ar-
chyvo nuosavybė, bet penkerius metus
jis bus eksponuojamas Signatarų na-
muose Vilniuje, ten, kur ir buvo pasi-
rašytas.  Ir galime pasakyti, jog baigė-
si bene garsiausia Lietuvos istorijoje
paieška, trukusi dešimtmečius, sukė-
lusi daugybę versijų, įtraukusi dau-
gybę veikėjų ir nusidriekusi per kelias
valstybes. 

Lietuvos ambasadoje Washingtone
praėjusią savaitę klausydamasi Ne-
priklausomybės aktą Vokietijoje atra-
dusio prof. Liudo Mažylio dauguma su-
sitikime dalyvavusių vietos lietuvių ne-
paliovė šypsotis. Ir džiugu, ir nuostabu,
jog aktą atrado ne tomus apie Nepri-
klausomybės paskelbimą parašę isto-
rikai, o autobusu iš Kauno į Berlyną
nukeliavęs Vytauto Didžiojo universi-
tete politikos mokslus dėstantis pro-
fesorius, kuris buvo įsitikinęs, jog lau-
žų ir koncertų Vilniaus gatvėse bei kal-
bų iš Signatarų namų balkonėlio yra
per mažai, ruošiantis paminėti Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo šim-
tąsias metines. Kad reikia kažko dau-
giau, reikia kažko ypatingo. Jo pasa-
kojime buvo apstu ir seklio mėgėjo, ir
istorijos mėgėjo elementų, ir tiesiog
neįtikėtinai laimingų atsitiktinumų
(antai, Vokietijos archyvuose lietuviui
talkino vokietis pavarde Angelas), ir
daug tikros meilės Lietuvos, ir nesu-
vaidinto patriotizmo.

Viename iš interviu Lietuvoje L.
Mažylis sakė, jog Aktas tiesiog gulėjo
ir laukė, kol bus atrastas. Ir galbūt jis
teisus, mat Vokietijos archyvuose do-
kumentai tvarkingai saugomi ir tvar-
kingai suregistruoti, tik Lietuvoje iki
praėjusių metų niekam nešovė galvon
ten ieškoti svarbiausio valstybės do-
kumento. Ir būtų juokinga, jeigu ne-
būtų graudu ar net šiek tiek gėda, jog
Lietuvos Nepriklausomybės aktas yra
skelbiamas internete ir kiekvienas
gali nemokamai prisijungti prie
Reichstago dokumentų puslapio ir at-
rasti pranešimą, jog buvo perskaitytas
Lietuvos Nepriklausomybės aktas ir
paskelbtas jo tekstas. Bet Lietuvos is-
torijos tyrėjams tai kažkodėl iki šiol ne-
atrodė svarbu.

Profesorius ambasadoje susirin-
kusius lietuvius tarsi vedė žingsnis po
žingsnio prie 1918 m. vasario 16 d., pa-
sakojo, kaip buvo gludinamos Akto
formuluotės, kaip vyko ilgos ir sunkios
derybos su Vokietija. Regis, jog viską
apie tą lemtingą Lietuvos valstybei
laikotarpį žinome, tačiau klausyda-
masis L. Mažylio suvoki, jog daugelio
svarbių detalių neprisimeni ar neį-
vertini. Kaip dažnai primenama Gruo-
džio 11-osios deklaracija dėl Lietuvos
valstybės atkūrimo? Bet L. Mažylis
įstikinęs, jog be jos nebūtų ir Vasario
16-osios akto. Ir tą deklaraciją Vokie-
tijos archyvuose jis atrado kartu su
Aktu. Ir jos atradimas jam yra labai
reikšmingas, ir netgi pasiguodė, kad
šiek tiek skaudu, jog už šio istorinio do-
kumento atradimą nebuvo pripažintas. 

Po bene pusdienį užtrukusios pa-
tikros profesoriui iš Lietuvos paga-
liau buvo leista dirbti archyvuose, ir ne
iš karto liesti dokumentus, tik žiūrėti
mikrofilmus, kuriuos prisiekęs kolek-
cininkas L. Mažylis nelabai mėgsta. Iš
118 puslapių bylų, saugomų Vokietijos
užsienio reikalų ministerijos Politi-
kos archyve, sąrašo L. Mažylis pasi-
rinko bylą ,,Baltijos provincijų ateitis:

SIŪLO DARBĄ

Automobilių remonto dirbtuvei
Wheeling priemiestyje reikalingas

prityręs automechanikas-technikas,
dirbantis su savo įrankiais. Pilna darbo

diena, geras atlyginimas.
Skambinti Tony

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

hitech207@yahoo.com

Aktas gulėjo ir laukė, kol bus atrastas

Lietuva”. Ir sako, jog jam pavyko pa-
taikyti. Būtent toje byloje jis surado
Gruodžio 11-osios deklaraciją ir savo
užrašų knygelėje įrašė: ,,Kaip reikės gy-
venti toliau?” Mat surasti Aktą tapo dar
svarbiau, o jo nebuvo tarp bylos 1918 m.
vasario mėnesio dokumentų. Bet viltis,
jog pavyks pasiekti didįjį tikslą dar tą
pačią popietę, buvo. 

Ir vos po dvidešimties minučių
profesorius Aktą atrado tarp bylos
kovo mėnesio dokumentų, sulanksty-
tą taip, jog tilptų į voką, kuriame jis
buvo traukiniu nugabentas į Berlyną.
Ir, pasak L. Mažylio, svarbiausias Lie-
tuvos dokumentas netgi nėra labai pa-
geltęs, mat buvo surašytas ant labai
aukštos kokybės popieriaus.

Profesorius linksmai pasakojo apie
trumpalaikę suirutę ir netgi įtampą
tarp Lietuvos ir Vokietijos po to, kai
Lietuvos ambasados darbuotojai, ne iš
karto, bet patikėję, jog Nepriklauso-
mybės akto originalas atrastas, ta žinia
pasidalijo su žiniasklaida. Apie tai iš
karto sužinojo Vokietijos pareigūnai,
kurie priminė, jog egzistuoja proce-
dūros, jog reikia gauti leidimus ir tik
po to skelbti viešai. Bet vokiečiai su-
prato ir tai, koks svarbus Lietuvai yra
jų archyvuose saugomo dokumento
atradimas. 

Vos tik atradus Akto originalą ir
paaiškėjus, jog jis surašytas ranka,
pasipylė klausimai – kieno gi ranka?
Juk bene šimtą metų buvo ieškota ma-
šinėle spausdinto Akto, o jis buvo su-
rašytas ranka lietuvių ir vokiečių kal-
bomis. Profesorius prisiminė matęs
daktaro, Nepriklausomybės akto sig-
nataro J. Šaulio laišką, bene dešimt-
metį po Nepriklausomybės parašytą
Prezidentui Antanui Smetonui, ku-
riame jis ranka prirašė, jo pagaliau mo-
kosi spausdinti mašinėle, nors klaidų
dar neišvengia. 

Žiniasklaidoje paskelbus ranka
rašyto Akto nuotraukas, atsiliepė J.
Šaulio giminaičiai, kurie teigė neabe-
jojantys, jog tai jų dėdės rašysena. Ta-
čiau galutinę išvadą pateikė Lietuvos
policijos Kriminalistinių tyrimų cent-

ro ekspertai, atlikę rašysenos tyrimą:
Lietuvos Nepriklausomybės aktas,
kurį Vokietijoje rado profesorius L. Ma-
žylis, surašytas signataro J. Šaulio
ranka. 

L. Mažylis teisingai pastebėjo, jog
Nepriklausomybės aktas visada buvo
tikras ir gyvas lietuvių sąmonėje, bet
tikrojo dokumento nebuvimas vis dėl-
to mus žeidė. Ir nuostabu, kad jis atsi-
rado pačiu laiku, 2017 m. kovo mėn., li-

kus mažiau nei metams iki Nepri-
klausomybės atkūrimo šimtmečio mi-
nėjimo. Tiesa, buvo žmonių, kurie juo-
kavo, jog Aktas buvo atrastas per anks-
ti, bet kol buvo atliktos teisinės proce-
dūros ir vokiečiai įsitikino, kad jų ar-
chyvuose šimtmetį saugotas doku-
mentas bus saugus Lietuvoje, Signa-
tarų namuose Vilniuje aktas Lietuvos
piliečiams pradėtas rodyti tik praėju-
sį mėnesį. Pačiu laiku.

Vokietijos archyvuose atrastas akto originalas pristatytas Washingtono apylinkių lietuviams.           LR ambasados Washingtone nuotr.
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Maestro dirigavo …traukiniams
Neįprasta „Lietuvos geležinkelių” dovana Lietuvai 

„Lietuvos geležinkeliai” atkurtos valstybės 100-mečio proga Lietuvai įteikė originalią do-
vaną – pirmą kartą istorijoje ,,Tautiška giesmė” suskambo traukinių balsais. Unikalaus
traukinių orkestro vadovu pakviestas tapti žymus dirigentas Donatas Katkus, o atlikė-

jais – „Lietuvos geležinkelių” mašinistai, galingus lokomotyvus pavertę muzikos instrumentais.
Pasak „Lietuvos geležinkelių” vadovo Manto Bartuškos, daugiausiai pastangų pareika-

lavo lokomotyvų ir skirtingų signalų tonacijų atranka, o idėjos įgyvendinimui ruoštis reikė-
jo daugiau nei mėnesį.

„Iš visų mūsų turimų traukinių – tiek keleivinių, tiek krovininių – turėjome atrinkti lo-
komotyvus, turinčius skirtingos tonacijos signalus. Tai išties nelengva užduotis, o jos rezul-
tatas nustebino ir mus pačius – turbūt niekas ‘Geležinkeliuose’ iki šiol nežinojo, kiek skirtingų
garsų ir intonacijų turi lokomotyvai. Vykdėme ir muzikaliausių mašinistų atranką”, – pasiruošimo
užkulisius atvėrė M. Bartuška.

„Lietuvos geležinkeliai” šimtmečio proga taip pat organizuoja specialias nemokamas eks-
kursijas po Vilniaus geležinkelio stotį ir iki šiol lankytojams nematytas jos vietas. Šventinį sa-
vaitgalį keleiviai bus kviečiami į neįprastas keliones traukiniais kartu su gidais, o Vasario 16-
osios išvakarėse – į nemokamą filmo „Grąžinti Nepriklausomybę” peržiūrą bei diskusiją apie
signatarų autoritetą. 

ELTA

Lrytas.lt nuotr.

Aikštėje prie Prezidentūros – 
naujas simbolis

Prezidentė Dalia Grybauskaitė sostinės Simono Daukanto aikštėje priešais Prezidentū-
rą atidengė specialiai Valstybės atkūrimo jubiliejui sukurtą grindinio plytelę „Šimtme-
tis”. Jos autorius – Gitenis Umbrasas.

Plytelėje „Šimtmetis” Lietuva perteikta saulės ir mėnulio simbolių simbioze. Kūrinys pa-
gamintas florentietiškos mozaikos technika, naudojant skirtingų spalvų granitą ir žalvarį. Pre-
zidentė tikisi, kad „Šimtmečio” plytelė bus populiarus miesto simbolis ir traukos centras.

ELTA

Roberto Dačkaus nuotrauka

Mes piešėme, kad jūs sveikintumėte!

Lietuvos paštas kviečia švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį siųsti proginių at-
virlaiškių artimiesiems ir draugams. Vaikų sukurtų atvirlaiškių nemokamai galima gauti
visuose didžiuosiuose Lietuvos savivaldybių ir prekybos centruose įsikūrusiuose paštuose.
„Šiųmečiai atvirlaiškiai išskirtiniai, nes jų autoriai yra vaikai – Lietuvos pašto organizuo-

to piešinių konkurso ‘Susieti žmones, suburti šalį’ nugalėtojai. Ant atvirlaiškių atsidūrusiuo-
se piešiniuose atsispindi jaunosios kartos mintys apie nepriklausomą Lietuvą, išreikštos gra-
žiausiomis spalvomis ir prasmingiausiais simboliais”, – sakė Lietuvos pašto Tinklo direktorė
Inga Dundulienė.

Specialiai Valstybės atkūrimo dienai paminėti išleisti Lietuvos pašto atvirlaiškiai šią sa-
vaitę nemokamai dalinami visuose didžiuosiuose šalies savivaldybių ir prekybos centruose
įsikūrusiuose paštuose. Jų siuntimas bus apmokamas įprastiniu Lietuvoje ar į užsienį siun-
čiamos korespondencijos įkainiu. 

Šventiniai atvirlaiškiai yra viena iš Valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Lietuvos pašto 100
metų jubiliejui skirtų iniciatyvų. Šiemet per didžiuosius Lietuvos miestų paštus keliauja Jo-
litos Vaitkutės pašto ženklų mozaikoje „atgimęs” tautos patriarchas dr. Jonas Basanavičius.
Be to, šiemet bus išleista pašto ženklų su įamžintais svarbiais Lietuvos istorijos įvykiais, žy-
minčiais kelią į Nepriklausomybę ir modernios valstybės kūrimą.

ELTA

Lietuvos pašto nuotr.

Originalumo sveikinant Lietuvą – netrūksta! 

Istorinis įvykis: Lietuvos moksleiviai
kalbėjosi su astronautu  

Vasario 14 d., trečiadienį,  3:18 val. p. p. Lietuvos laiku minėdamos Lietuvos nepriklau-
somybės šimtmetį Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija ir progimnazija sukūrė tiltą
su kosmosu. Šiuo metu Tarptautinėje kosminėje stotyje (TKS) dirba 54-oji ekspedicija.

Naudodami savo sukonstruotą techniką, abiejų mokyklų mokiniai 2 val. p. p. prasidėjusia-
me renginyje susisiekė su NASA astronautu amerikiečiu Joseph Michael Acaba, kuriam grei-
tai keisdamiesi vietomis jie už-
davė 20 klausimų. Sulaukę
atsakymų į savo klausimus
moksleiviai dėkojo TKS ast-
ronautui ir audringai plojo. Tai
buvo pirmasis toks projektas
Lietuvos istorijoje. 
Abiejų švietimo įstaigų moks-
leiviai pirmadienį jau bandė
susiekti su TKS – tačiau dėl ne-
susikalbėjimo su NASA pir-
masis moksleivių bandymas
susisiekti buvo nesėkmingas.
Projektas „Tiltas tarp Lietuvos
ir kosmoso” vykdomas kartu
su Vilniaus universiteto Radi-
jo klubu ir Lietuvos radijo
mėgėjų draugija. 

LRT info Joseph Michael Acaba.  Scanpix nuotr.
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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

� Vasario 16 d., penktadienį, 12:15 val. p.
p. Holy Name Cathedral Čikagoje (730
North Wabash Ave.) bus aukojamos šv. Mi-
šios už Lietuvą. Užsakė Čikagos Lietuvių Ben-
druomenė.

� Vasario 16 d., penktadienį, 12 val. p. p.
Lemonto miesto centre (230 Main Street) JAV
LB Lemonto apylinkės valdyba ir miesto ad-
ministracija Lietuvos nepriklausomybės 100-
čio proga  organizuoja vėliavos pakėlimo iš-
kilmes. Dalyvaus LR konsulas Čikagoje, Le-
monto meras, šauliai. Kviečiame visus.

� Šį šeštadienį, vasario 17 d., 7 val. v. Lie-
tuvos šaulių sąjungos išeivijoje Gen. T. Dau-
kanto jūrų šaulių kuopa kviečia į Valentino die-
nos šventę ,,Nuostabiausias pasaulio ste-
buklas”, kuri vyks Pasaulio lietuvių centre, po-
kylių salėje (14911 127th St., Lemont, IL
60439). Daugiau info tel. 224-805-5294
arba 708-386-0513.

� Čiurlionio galerija Jaunimo centre (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) va-
sario 24 d., šeštadienį, 6 val. v. kviečia į pa-
rodos-konkurso ,,Lietuva manoj širdy”, skir-
to Čiurlionio galerijos 60-mečiui pažymėti, ati-

darymą. Atvykite su šeimomis ir draugais!

� Vasario 25 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Pal. Jurgio Matulaičio misija PLC pokylių
salėje ruošia Sriubos pietus, kurių pelnas bus
skirtas Carito maitinimo tarnystės programai,
remiančiai Sriubos valgyklas Lietuvoje. Kvie-
čiame gausiai dalyvauti.

� Lietuviai iš šiaurės ir rytų, iš pietų ir va-
karų atvykite į ,,Šimtmečio puotą”, kuri
vyks kovo 10 d., šeštadienį, 6 val. v. Co-
lumbus 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 šimtmečio
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 gene-
ralinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys
ir vyrų ansamblis ,,Tolimi aidai”.  Daugiau in-
formacijos – 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
Lietuva mini atkurtos valstybės 100 metų jubiliejų. 

1918 metais pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės
Aktas yra milžiniškas mūsų tautos laimėjimas, 

padėjęs pamatus laisvos Lietuvos kūrimui. 
Prisimindami garbingą mūsų šalies istoriją, 

puoselėkime ir ginkime savo laisvę, kiekvienas
pasiryžkime būti stiprios Lietuvos kūrėju, tiesiančiu 

tiltus tarp Lietuvos ir pasaulio. 
Didžiuodamiesi savo valstybe viltingai pasitikime 

naują jos šimtmetį, kartu švęskime laisvę – lai į priekį 
mus veda bendri siekiai ir nesibaigiantis tikėjimas.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro taryba, 
valdyba ir darbuotojai

Gražios ir prasmingos 
Valstybės atkūrimo dienos šventės!  

Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui skirtas renginių kalendo-
rius – JAV LB interneto svetainėje! Jį rasite adresu: http://lithuanian-
american.org/lt/lietuvos-100-mecio-renginiai/ Tikimės, kad šią
šventę atšvęsite šauniai!

Vasario 17 d., šeštadienį, 7 val. v. suneškime savo trispalves į ,,Sie-
lą” – istorines, senas, naujas, šventintas ir ne, užmirštas stalčiuose,
atsiųstas, parsivežtas, vaikiškas, sportines – visokias. 

Ne tik tam, kad išreikštume savo prigimtį, šaknis, meilę, bet ir
tam, kad susijungtume su ateinančiomis kartomis. Kad ir ateity-
je keltų vėliavą. ,,100 vėliavų vakaras” – galerija ,,Siela”, Lietuvių
dailės muziejus, Lemont IL.

Dalyvaukime akcijoje ,,Iškelk trispalvę”. Vasario 16 d. kviečia-
me visus iškelti trispalvę prie namo, darbovietės, vėliavėle
papuošti savo mašinas, o nuotraukomis pasidalinti sociali-
niuose tinkluose. užliekime internetinę erdvę trispalvėmis! 

Kviečia JAV LB Krašto valdybos Kultūros taryba.


