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Apie menininkų draugystę
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Apsirinkti gali ir išmintingas. Neprisipažinti apsirikęs gali tik kvailys – Ciceronas

Lietuviai visame pasaulyje atšventė dar vienerius Lie-
tuvos laisvės metus.  Šventėme kaip mokėjome: rim-
tai ir su grauduliu, smagiai, išradingai, įdomiai, o svar-

biausia – iš širdies. Mes, dideli ir maži, kėlėme tautines tris-
palves ne tik Lietuvoje, bet ir tolimiausiuose pasaulio kam-
peliuose, giedojome himną, deginome laužus ir fakelus,
prisiminėme dramatišką mūsų šalies laisvės istoriją, kal-
bėjome apie modernią dabartį ir viltingą ateitį… Šiais me-
tais pirmą kartą Lietuvos vėliavos spalvomis nušvito Nia-

garos krioklys. Lietuvių išradingumui ribų nėra – tuo įtikino
ne viena ir šių metų Vasario 16-osios šventimo akimirka.
Tų švenčių atgarsius pasakosime būsimuose ,,Draugo” nu-
meriuose – juk visoje didžiulėje Amerikoje gyvena tūks-
tančiai Lietuvių Bendruomenės narių patriotų, kuriems
buvo, yra ir bus svarbi Lietuvos nepriklausomybė, kaip
mūsų tėvynės klestėjimo garantas.

Šiandien – pirmasis pasakojimas apie Vasario 16-osios
paminėjimus iš LR ambasados Washingtone.     – 9 psl. 

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 143 dienos

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Šimtas pirmosios Lietuvos nepriklauso-
mybės metinės pradėtos švęsti išvakarė-
se – vasario 15 d. Radviliškio rajone, Mi-
naičių kaimo sodyboje, kurioje 1949 m.
buvo pasirašyta  Lietuvos laisvės kovos
są jūdžio tarybos deklaracija. 

Testamentas mums 

1949-aisiais, vasario 16 d., aštuoni parti-
zanų apygardų vadai čia įrengtame bun-
keryje pasirašė Lietuvos valstybės tęsti-
numą užtvirtinantį dokumentą, kuria-
me skelbta, kad atsikūrusi Lietuva bus de-
mokratinė valstybė, o jos suvereni valdžia
priklausys tautai.

Į iškilmes atvykę politikai ir jų at-
stovai, partizanų artimieji tikino, kad
Lietuvos partizanų kova pagaliau yra
vertinama. Partizanų  vado Adolfo Ra-
manausko-Vanago duktė Auksutė Rama-
nauskaitė-Skokauskienė sakė, kad sovie-
tiniais metais apie partizanus liejosi me-
las ir šmeižtas. „Tai yra dokumentas,

jungiantis dvi Lietuvas – 1918-ųjų
Vasario 16-osios ir Kovo  11-
osios Lietuvą”, – sakė ji. 

Tą pat patvirtino ir iškilmėse
dalyvavęs prof. Vytautas Lands-
bergis: „Šios deklaracijos reikšmė
vis didėja. Mes vis daugiau ir dau-
giau  suprantame jos reikšmę”.
Kiek vėliau jis dar sakė, jeigu At-
kuriamojo Seimo signatarai būtų
žinoję apie šio dokumento egzista-

vimą, 1991 m. kovo 11-osios Nepri-
klausomybės atstatymo aktas būtų
buvęs kiek kitoks – būtų atsižvelgta
ir į šį istorinį dokumentą. Šiame so-
dybos  bunkeryje, kuriame parti-
zanų vadai praleido tris savaites,
įrengtame muziejuje galima pa-
matyti rašomąją mašinėlę, kuria
buvo parašyta istorinį valstybės
tęstinumą užtikrinusi deklaracija.

– 6 psl. 

Švenčiam 
Laisvės dieną!

Dar viena Vasario 16-oji – su džiaugsmu ir tikėjimu

Prie 70 laisvės laužų.



klaidomis”. Kad gali laimėti,
yra tiesos dar ir dėl to, kad pra-
ėjusiais metais valdžia pensi-
ninkams bent tris kartus kėlė
pensijas, o šios valdžios rin-
kėjas kaip tik ir yra kaimietis
pensininkas. 

A. Valinskas kritikuoja ir
dar vieną „valstiečių” suma-
nymą – sumažinti Seimo narių
skaičių, nors ta idėja nuolat
sklandė liaudyje ir iki šiol.

Tai bus sprendžiama irgi referendumo būdu. Ar tai
ką nors išspręs? Buvęs politikas sako: „...Yra vals-
tybių, kur santykis rinkėjų ir parlamento narių yra
gerokai mažesnis arba gerokai didesnis – tai nega-
rantuoja kokybės. Kitas dalykas – yra labai didelis
pavojus, apie kurį kalba politologai, tas, jog esame Eu-
ropos pasienio valstybė. Mes turime gana daug įta-
kos iš kaimyninės šalies – kalbu apie Rusiją – todėl
gali būti, nes tai iš tiesų logiška, kad lengviau paveikti
121 negu 141. Kita vertus, joks parlamentarų skaičius
negarantuoja priimamų įstatymų kokybės. Čia kaip
klausimas, kiek žmonių turi vairuoti laivą – geriau
vienas protingas negu 121, kuris nežino apskritai kur
pietūs ar šiaurė”.

„Vyriausybė nieko nesugeba, belieka kurti dar
vieną šalies įvaizdį, kai ankstesniems jau iššvaistyta
dešimtys milijonų”, – sako politikos apžvalgininkas
Vytautas Bruveris. Mano vyras pastebėjo, kad da-
bartinės valdžios strategas Ramūnas Karbauskis vie-
šumoje niekur nesirodo – nei jo pamatysi tribūnose
(Vasario 16-ąją savo gimtojoje Naisių bendruomenėje
teikė prizus), nei valstybės minėjimuose, nei jis
yra pasakęs tautai bent vieną uždegančią kalbą, žo-
džiu, valdžia – kažkokia šešėlinė (anot B. Brazdžio-
nio – nešaukia tautos). Tad, ačiū Dievui, kad vis dėl-
to ne viskas mūsų gyvenime priklauso nuo val-
džios. Štai ateina pavasaris, aplink mūsų sodybą – ža-
liuojantys žiemkenčių laukai. Ar bus geras derlius,
ar turėsime duonos, priklausys ne nuo turtingiausio
žemvaldžio R. Karbauskio ir net ne nuo to, ar „vals-
tiečiai” laimės dar vienerius rinkimus, o nuo pa-
lankaus oro. Žinoma, jeigu derlius dėl ko nors pra-
žus, tuomet jau ūkininkai lauks valdžios paramos.
Tik kad ta valdžia būtų protinga, priklauso nuo mūsų
pačių. Taigi pirmiausia mūsų pačių galvos turi būti
blaivios, nes mes renkame valdžią.

nebuvo pasiruošta. Dar tik paskelbtas konkursas dėl
patalpų, kur ministerija galėtų įsikurti. 

Arba štai vegetariškų įsitikinimų sveikatos mi-
nistras paskelbė, kad mokyklose vaikai maitinsis tik
sveikai – nebegalima vaikams į mokyklą atsinešti su-
muštinių, mokyklų koridoriuose nebestovės auto-
matai su saldžiais gėrimais, saldainiais ir sausai-
niais, traškučiais, ledais ar kitu nesveiku šlamštu.
Visi vaikai sveikai maitinsis mokyklų valgyklose. Ir
tai buvo padaryta staiga – tiesiog vieną dieną viskas
buvo kaip kirste nukirsta. Štai mūsų meistras, ku-
ris remontuoja mums namelius, pasakoja, kas vyks-
ta mokykloje, kur mokosi jo sūnus pradinukas. Uo-
lios įstatymo vykdytojos virėjos (gal direktoriaus įsa-
kymu?), pvz.,  cepelinus ėmė virti nebe su mėsa (nes,
anot ministro, ir mėsa valgyti yra nesveika), o su ab-
rikosais (ministerijoje buvo sudaryti privalomi val-
giaraščiai). Žinoma, vaikai jų nevalgo ir iš tėvų kau-
lija pinigėlių miestelyje nusipirkti arba to šlamšto,
su kuriuo kovoja ministras, arba į kavinę šnicelio,
kuris tėvelių kišenei kainuoja su kavinės antkainiu,
o vaikams pietūs mokykloje jau yra nupirkti iš anks-
to. Pagirtina ministro mintis vaikus maitinti svei-
kuoliškai, juk kas kelintas vaikas jau ir Lietuvoje
turi antsvorio, bet, kaip sako specialistai, tam reikėjo
pasiruošti ir tai daryti palaipsniui, ne revoliuciniu
būdu. Lietuvis nuo evoliucijos pradžios maitinosi
mėsa, o jeigu nori, kad jis jos pradėtų valgyti mažiau,
į tų pačių cepelinų mėsos įdarą įmaišyk augalinio
priedo, pvz., sojos. Bet ne, reikia uždrausti valgyti
mėsą. Iš istorijos prisimename, kaip Rusijos caras
Petras I uždraudė rusams nešioti barzdas, o kurie ne-
klausė, uždėjo barzdos mokestį.

Perkaitusių galvų era

Bet nesakau, kad tokia „išmaninga” valdžia tik
Lietuvoje. Mano – racionalios kaimietiškos pri-
gimties protui atrodo, kad nei Amerikoje reikėjo ant
bado dietos keletą mėnesių laikyti dešimtis tūks-
tančių valstybės tarnautojų, nes nieko iš to neišėjo,
nei leistis į „Brexit” klondaiką Anglijoje, nepa-
skaičiavus, kaip daryti ir kas iš to išeis. Bet, matyt,
Visatoje vyksta kokie nors mums dar nesuprantami
procesai, kurie perkaitina galvas. (Kaip perkaitino
ir Žemės plutą, nes Arkties ir Antarkties ledai
tirpsta iš apačios.) Kad mūsų protus ar emocijas, ku-
rios lemia mūsų elgesį ir jausmus, simpatijas bei ant-
ipatijas, lemia kažkokie visuotiniai procesai, gali ro-
dyti ir XX a. istorija. Juk Stalinas, Hitleris ir Mus-
solinis irgi gyveno vienu metu ir savo iškrypusią fan-
taziją įgyvendino vienu istoriniu laikotarpiu.

„Valstiečiai” vėl laimės

Jeigu tikėtume Arūnu Valinsku, šiaip šoumenu,
bet ragavusiu ir politikos duonos (subūręs meni-
ninkų grupę į Tautos prisikėlimo partiją, yra lai-
mėjęs rinkimus ir dalyvavęs valdančiojoje koalici-
joje su konservatoriais bei buvęs Seimo pirminin-
kas), tai dabartiniai valdantieji, kur sprendžiamą-
jį balsą taria „valstiečiai”, kituose Seimo rinkimuose
laimės vėl. Jis sako: „‘Valstiečiai’ vis dėlto kol kas
yra geriausi, nes visi kiti nesugeba pasinaudoti jų

iki šiol nedalyvavau šios kadencijos valdžios
visuotinio tarkavimo procese, nusprendusi,
kad pavasaris vis tiek ateis ir vaikų bus. (Nors
gal ir be reikalo taip nuvertinu valdžią, kartais
ji vis dėlto kai ką gali. Pvz., vaikų gali būti dau-
giau, ir tai rodo nesena praktika. Anais metais
pirmosios pradinių mokyklų klasės staiga
užsipildė, nes kažkada, kairiųjų vyriausybei
baigiant kadenciją ir prasidedant konserva-
torių valdymui, buvo priimtas įstatymas besilau-
kiančias moteris trejiems metams išleisti auginti vai-
kų su labai dosniomis išmokomis.) 

Bet štai iš Čikagos atėjo kantrybės praradusiojo
laiškas: „Tai vyks referendumas dėl dvigubos
pilietybės ar nevyks? Bjauru, kad tamposi iki

pat paskutinės dienos. Seniai reikėjo žinoti – bal-
suosim ar nebalsuosim...” Mat, likus paskutiniams
mėnesiams iki rinkiminio laikotarpio, grupė gud-
ročių Lietuvos Seime kreipėsi į Konstitucinį Teismą,
norėdami sužinoti, ar bus teisėta, jeigu referendumas
vyktų dvi dienas su dviejų savaičių pertrauka, nes
esą tai padidintų balsavusiųjų skaičių. Tokių „ge-
nialių” minčių gali ateiti tik „specialistų vyriausy-
bei”, – kaip save aukština dabartiniai valdantieji. Ži-
noma, Konstitucinis Teismas pasakė ne, negalima,
nes bus pažeista Konstitucija. 

Tokių idėjų, kurios dažnai netgi užkerta kelią
problemos sprendimui, pilasi kaip iš gausybės rago.
Štai „valstiečiai”, kaip apibendrintai vadinama ši val-
džia, nutarė Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) iškelti į
Kauną. Kam to reikia ir kokios naudos tai duos vals-
tybei ar žmonėms, nebuvo pasakyta, tik paskai-
čiuota, kad perkėlimas kainuos vieną milijoną eurų.
Lyg nebūtų kur dėti pinigų. Kitose pasaulio valsty-
bėse tokie dalykai vyksta, bet gal ten yra kokie iš-
skaičiavimai ir nauda? Pvz., vienoje iš Vidurinės Azi-
jos valstybių – Kazachstane, buvusioje Sovietų Są-
jungos Respublikoje – pakeista net ir sostinė. Bet tai
suprantama – Almatoje sostinę buvo įkūrę svetimieji,
be to, ji buvo pačiame pietiniame pakraštyje – prie
Kinijos sienos; o nepriklausomos valstybės vadovas
ją perkėlė į Astaną, esančią šiaurėje, nors sostinę dy-
kumoje praktiškai teks dar pastatyti. Ir ji statoma iš
aukso tikrąja to žodžio prasme. Gali būti, kad dik-
tatorius statosi sau dar vieną auksinį paminklą. 

Bet perkelti ŽŪM į Kauną „valstiečių” buvo įsi-
pareigota einant į rinkimus, taigi jie vykdo savo pa-
žadus. Vienas pažįstamas dirba valstybinėje įmonėje,
kuri atskaitinga ŽŪM, ir jam ten tenka dažnai lan-
kytis ir dalyvauti posėdžiuose. Tad jis juokiasi, kad
ministras jau bijo išeiti iš savo kabineto, nes dar-
buotojai yra labai įnirtę; o jeigu ir išeina, tai tik į au-
tomobilį, kad spruktų iš ministerijos. Ministras
jaučiasi kaip priešų apsuptyje. Įsivaizduokim situa -
ciją – dešimtys žmonių į darbą turės važinėti į Kau-
ną, o tai reiškia, kad kelionėje turės praleisti kelias
valandas ilgiau negu dabar, padidės ir išlaidos, o at-
lyginimų niekas nepakels. Todėl dalis žmonių iš mi-
nisterijos jau išėjo, susiradę kitą darbą Vilniuje. Tai-
gi jau dabar ministerijoje trūksta žmonių. Valdžia
sako – nieko baisaus, ir Kaune yra žmonių. Nors val-
džios klerkus mes dažnai nuvertiname, bet vis dėl-
to jie reikalingi, – ir pildyti kažkokius popierėlius rei-
kia turėti tam tikros patirties. Ir jeigu staiga dar-
buotojų pasikeis didesnė pusė – ateis kauniečių – pa-
sipils darbo brokas, niekas nežinos ką daryti, nes ne-
bus kam parodyti. Į Kauną, į ministeriją, nuolati-
niams posėdžiams turės važinėti ir prie ministeri-
jos veikiančių kitų organizacijų darbuotojai. O
tarpministeriniai ryšiai, juk kitos ministerijos lie-
ka sostinėje?! Kiek papildomų laiko ir pinigų išlai-
dų. Ir dėl ko visa tai? Ir štai šiomis dienomis pasirodė
žinia, kad perkėlimas laikinai stabdomas, nes tam
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Pretendentų į prezidento postą – 15
Paskutinę�prezidento�rinkimų�politinės�kampanijos�re-
gistracijos�dieną,�vasario�18-ąją,�dokumentus�Vyriau-
siajai�rinkimų�komisijai� (VRK)�yra�pateikę�15�preten-
dentų.�Pirmadienį�paskutiniai�politinės�kampanijos�da-
lyviais�registravosi�Seimo�narys�Petras�Gražulis,�Lietu-
vos�lenkų�rinkimų�akcijos-Krikščioniškų�šeimų�sąjun-
gos�vadovas�europarlamentaras�Valdemaras�Toma-
ševskis�ir�politikoje�iki�šiol�nedalyvavęs�Tomas�Šimai-
tis.�Politinės�kampanijos�dalyviais�taip�pat�registruoti
Seimo�nariai�Ingrida�Šimonytė,�Mindaugas�Puidokas,
Naglis�Puteikis,�premjeras�Saulius�Skvernelis,�ekono-
mistas� Gitanas� Nausėda,� europarlamentarai� Petras
Auštrevičius�ir�Valentinas�Mazuronis,�eurokomisaras�Vy-
tenis�Povilas�Andriukaitis,�filosofas�Arvydas�Juozaitis,
buvęs�Ledo�ritulio�federacijos�prezidentas�Vitas�Gudiškis,
į�Seimą�anksčiau�kandidatuoti�bandę�Alfonsas�Butė�ir
Kazimieras�Juraitis.�Parlamentarė�Aušra�Maldeikienė�irgi
registravosi�politinei�kampanijai,�tačiau�iš�jos�pasitraukė,
taip�pat�politinės�kampanijos�dalyvio�statusą�prarado
Raimonda�Daunienė.
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JONAS ŠARKA

Sausio 26 d. išimdamas paštą vos nepaslydau ant ap-
ledėjusio šaligatvio iš nuostabos, pamatęs „Draugo”
2019 m. 10-ąjį numerį. Tą pačią dieną ga vau ir 7-ąjį.
Tai tikra sensacija – seniai girdėtas dalykas, kad per
dvi dienas laikraštis pasiektų Omahą. Bet ilgai džiaug-
tis neteko. Prabėgo visa savaitė, kol gavau ir 9-ąjį, ir
8-ąjį numerius. Tiesa, yra buvę ir taip, kad laikraštis
pavėluodavo porą savaičių ar net mėnesį.

Panorau palyginti čia paminėtą pašto pristaty-
mą su prieš pusantro šimto metų veikusiu
„Pony Express”. World Book enciklopedijos pa-

galba sužinojau, kad anais laikais vakarinėje JAV da-
lyje porą metų dirbusi ši pašto pristatymo įstaiga,
naudodama raitelius, apie 2000 mylių įveikdavo per
10 dienų. Rytinė „Pony Express” dalis tęsėsi per visą
Nebraskos teritoriją palei Platte upę. Pagal aukščiau
minėtus duomenis apskaičiavau, kad nuo Čikagos iki
Omahos „Pony Express” jojikams užtruktų mažiau
nei dvi su puse paros – daug greičiau negu „Draugas”
dabar pasiekia Oma hą šių dienų susisiekimo prie-
mo nė mis. Tad kieno kaltė? Kur čia šuo pa kastas? Ne,
gink Dieve, nekaltinu laikraščio redakcijos, nes esu
informuotas pačios Draugo fondo pirmi ninkės Ma-
rijos Remienės, kad tai ne jos ir ne redakcijos kaltė.
Esu beveik šimtu procentų įsitikinęs, kad kalta U.S.
Pašto įstaiga, bet geriau į tai ne sigilinsiu, nenorė-
damas kelti riaušių...

Padėjęs į šalį viską, ką aukščiau pasakiau, turiu
pasakyt, kad „Drau gas” yra tikras mano draugas. Pa-
li kęs beveik vienas po daugelio anapus iškeliavusių
draugų, artimų giminių ir, svarbiausia, po 53-jų ve-
dybinio gy venimo draugės Martos netekties, jame
randu daug paspirties tęsti li kusį kelionės tarpsnį į
„žaliąsias pievas”.

Dėl susilpnėjusio regėjimo gany ti juodas avis po
baltas pievas darosi vis kebliau ir lėčiau, bet už-
merkęs kai riąją dar pajėgiu suklijuoti žo džius bei sa-
kinius. Tad šiuo rašiniu noriu trumpai paliesti bent
trejetą epi zodų, tilpusių minėtuose dviejuo se nu-
meriuose.

Labai gerai mane nuteikė pirmajame ir 7 pusla -
pyje telpanti žinia, kad pagaliau filmas „Ashes in the
Snow” rodomas Amerikos kino teatruose ir turi „sėk-
mingą pradžią”. Reikia tikė tis, kad šio krašto žmo-
nės, pripratę žiūrėti daugiausia lengvo turinio filmus,
prisotintus humoro bei sekso, pri sivers pažiūrėti ką
nors sunkesnio ar pasimokyti iš istorijos. Telieka lin-
kėti režisieriui Mariui Markevi čiui geros sėkmės. To
paties linkiu ir knygos „Between the Shades of
Gray” autorei Rūtai Šepetys, pagal kurios romaną šis
filmas yra sukurtas. Tuo pačiu noriu pasigirti, kad
Rūtai prieš keletą metų Omahoje pristatant romaną
nusipirkau net tris jos knygas, kurias išdalinau savo
vaikams. Vieną, su jos pačios ranka rašytu autografu,
pasilikau sau ir jau du kartus ją perskaičiau. Kartais
ir dažniau pavartau jos puslapius. Ne veltui ji pate-
ko į labiausiai skaitomų knygų dešimtuką. Fantas-
tiška...

Nudžiugino ir kita tame pačiame „Draugo” nu-
meryje tilpusi žinia, kad Kaune pristatyta Kazio Al-
meno kny ga „Anuomet”. Esu šimtu procentų tik ras,
kad autorius yra tas pats asmuo, kuris prieš kelias-
dešimtį metų gyveno pavarde Alminas. Tai tas pats
žmogus, kuris anuomet studijavo Neb raskos uni-
versitete. Tuomet aš irgi ten studentavau, pasinau-
dodamas Korėjos karo metu kariuomenėje už sitar-
nautomis privilegijomis. Anuo met aš, Kazys ir dar
pora lietuvių studentų kurį laiką kartu nuomojom
didžiulį kambarį labai sename name, ne per toliau-
siai nuo universiteto. Prisimenu vakarus, kai prieš
eida mi gulti dalindavomės prisiminimais iš karo
metų Lietuvoje ir Vokietijoje. Dažnai ir užmigdavom
besiklausydami tų pasakojimų, tik ne tada, kai pa-
sakodavo Kazys. Iš tikrųjų tai buvo tikros pasakos,
jo paties vaizduotės kūriniai apie gilią senovę, apie
Lietu vos kunigaikščių žygius į tolimus kraštus,
apie jų romansus su svetimų kraštų kunigaikštytė-
mis ir t. t. Ir la bai retai visa tai atitikdavo istorinius
faktus. Būdamas keletą metų vyresnis už kitus stu-
dentus ir išklausęs daugiau Lietuvos istorijos pa-
mokų Ha nau lietuvių gimnazijos suole, aš Lietuvos
istoriją gerai žinojau, tačiau nenorėdavau su Kaziu
ginčytis ir vengdavau drumsti jo vaizduotę. Įdo miau-

sia man būdavo klausytis jo pa sakojimų apie nuo-
tykius vasaros atostogų metu prekiniuose geležin-
kelio vagonuose, zuikiu keliaujant po Vakarų Ame-
riką. Apie tai, kaip anuo met panašiai keliaujantys
benamiai bandydavo jį apiplėšti ar net išprie vartauti,
bet jam pavykdavo kaip nors iš tokios padėties išsi-
sukti. Ne žinau, ar teisybė, bet kartą jam pa vyko nu-
baidyti vieną užpuolėją pra dėjus rėkauti keiksma-
žodžiais kelio mis jam žinomomis kalbomis. Mat, pa-
gal Kazį, vienas iš keleivių, karo veteranas, tarnavęs
Vokietijoje, jį apgynė. Po to su juo susidraugavęs ir
kartu dirbęs kažkokioje kasykloje iki vasaros atos-
togų pabaigos. Labai žmogiška istorija. 

Labai norėčiau jo knygą „Anuo met” įsigyti,
bet dar nežinau, kaip prie jos prieiti. K. Almenas [ori-
ginaliai Alminas] tikrai ją man būtų atsiun tęs, bet
jo jau nebėra – jis iškelia vęs. Tai neužmirštama as-
menybė, su kuria anuomet teko patirti tiek gra žių
momentų. Norėčiau sužinoti, ar jis toje knygoje ne-
pamiršęs nors trumpai įterpti incidentą apie mane.
Kaip kartą, dar jam studijuojant Ne braskos univer-
sitete, jo tėvo ūkyje netoli Loop City, stebint gal tu-
zinui žiūrovų, mane jų arklys nusviedė į ba lą, stai-
ga prieš ją sustojęs. Nesu sižeidžiau, išskyrus „pri-
tyrusio joji ko-ekvestrionisto” savigarbą. Taip pat no-
rėčiau patirti, ar kny-
gos autorius nepamiršo
įterpti nuotykio, kaip
aš keletą metų vėliau,
piknikaujant netoli to
pačio Alminų ūkio, iš
ežero ištraukiau Kazio
keturmetį sū nų Žalgirį,
kurs netikėtai nuo sta-
taus kranto nusirito į
gana gilų vandenį, dar
nemokėdamas plaukti.
Tikiuosi, kad pavyks
įsigyti „Anuomet” dar
prieš ir man „iškeliau-
jant”...

Netikėtai mane nu-
stebino „Drau go” 2019
m. 10-me numeryje, 11-me puslapyje, telpantis Donato
Janutos juodai įrėmintas pranešimas, sakyčiau eu-
logija, apie Algio Grigo mirtį. Tai asmenybė, su ku-
ria mūsų keliai buvo susitikę praėjusiame šimtme-
tyje, dar kai Lietuva buvo tarybinė. Jis lankėsi
Omahoje, savo sodrų baritono balsą pristatydamas
keliuose ren giniuose ne tik lietuviškai, bet ir ame-
 rikietiškai publikai. Bene tuomet, sužinojęs apie jo
kelionių agentūrą, prisijungiau prie vienos grupės
1989-aisiais metais, kada su Algiu teko arti miau su-
sipažinti. Tais laikais nu vykti į Lietuvą buvo įma-
noma tik skrendant per Maskvą. Maskvoje reikėjo
pernakvoti. Viešbutis su vos dvie jų pėdų pločio
guoliais kambariuose ir be tualetų juose buvo neto-
li Kremliaus bei Raudonosios aikštės, kurios kitoje
pusėje veikė „dolerinė” krautuvė, pro kurios langus
stebėjo me Kremlių, eiles turistų, lankančių Lenino
mauzoliejų, ir žąsies žingsniu besi keičiančią garbės
sargybą. Nežinau kodėl, bet niekas iš mūsų grupės
Le nino nelankė. Kitą rytą išskridome į Vilnių. Bu-
vau gana nustebintas, kad dvimotorį lėktuvą ap-
tarnavo lietuviška įgula, įskaitant ir patarnautojas,
kalbančias lietuviškai. Esu įsitiki nęs, kad tai buvo
propagandinis mostas. Vilniaus oro uoste mane su-
tiko turbūt visi mano ten gyvenantys giminės. Buvo
išlieta daug ašarų ir jausmų. Dauguma jų jau iške-
liavę į žaliąsias pievas, savo butus užleisdami jau-
nesnėms kartoms.

Vilniuje Algio neteko matyti be veik iki išvyki-
mo atgal. Niekad ne teko iš jo sužinoti, kur jis buvo
din gęs. Mūsų grupę nuolatos lydėjo vieti niai vado-
vai. Be Vilniaus lankėme Trakus, Kauną ir, žinoma,
Rumšiš kes. Grūto parkas tuomet dar neegzistavo. Dar
nebuvo ir Valdovų rūmų, o Vilniaus Katedroje dar
veikė mu ziejus.

Pasekęs Algio G. pavyzdžiu ir aš be leidimo bu-
vau visai parai „nusi ėmęs” iš Vilniaus. Su vienu pus-
broliu aplankėm Pučionis – mano gimtinę, kur irgi
buvo pralieta nemažai ašarų. Ten buvo tėvų nema-
žas ūkis, kuris anuomet, nepriklausomybės laikais,
buvo laikomas pavyzdiniu. Tuomet jį radome beveik
visiškai tuščią, išsky rus krūvą pelenų sodybos vie-
toje. Iš pelenų vietomis dar kyšojo anglėti rąstai. Mat
tik prieš keletą mėnesių prieš mums ten atsilankant
kolūkio viršininkai buvo įsakę visus sodybos pa-

Balsas iš prerijos

status sudeginti. Tai buvo skaudžiausias momentas
mano gyvenime. Iš ten pasisemtą saują žemės grįž-
tant atgal Maskvos oro uosto muitininkai išmetė į
šiukšlių dėžę. Užmiršęs Al gio patarimą niekur ne-
kalbėti rusiš kai, aš ta kalba gana garsiai pakėliau
triukšmą, už ką buvau nuvestas tar dymui į kažkokio
uniformuoto parei gūno raštinę. Tik su Algio pagal-
ba bu vau iš ten „išvaduotas”. Lietuvai atgavus ne-
priklausomybę tą 55 ha ūkį pavyko atgauti, nuomo-
ti žem dir biams ir prieš trejetą metų parduoti. O, tie-
sa, Maskvos muitininkams ne užkliuvo mano laga-
mine tilpę tėviš kės kieme rasti trys akmenukai ir
maža arklio pasagėlė, kuriuos laikau kaip brangų ta-
lismaną, įdėjęs į specialius rėmus.

Tik po poros mėnesių po aukščiau aprašytos ke-
lionės į Lietuvą, 1989 m. rugpjūčio 23-ią dieną, įvy-
ko garsusis Baltijos kelias. Tuomet jau buvau grįžęs
namo. Kartą, man su kitais be sidalinant kelionės
įspūdžiais, kaž kas juokaudamas įsiterpė su pastaba,
jog aš ten vykau gal su tikslu įžiebti to kelio idėją. Ži-
noma, aš tai priėmiau kaip juoką, bet pradėjau gal-
voti, o gal prie to galėjo prisidėti Algis Gri gas? Ką jis
veikė paslaptingai atsisky ręs nuo grupės? Pažinda-
mas Algį gal voju, kad visko galėjo būti... Kas žino,
kokį gyvenimo siūlą mums suverpia Temidės duk-
ros moiros...

Apie a. a. A. Grigą daugiau ži nių gavau iš kito
Algio – Algio Totilo, gyvenančio Omahoje. Iš jo su-
žinojau, kad jie „anuomet” Vokietijoje, Ingolš tato lie-
tuvių gimnazijoje, mokėsi toje pačioje klasėje ir buvo
geri draugai. Jie net statistais dalyvavo filmo „The
Search” pastatyme, trumpai vaidindami karo audros
nuo tėvų atskirtus vaikus. Už tą paslaugą filmuoto-
jai visiems „artistams” išdalino po ply telę ,,Hershey”
šokolado. Algis T. mano, kad už pusantros valandos
darbą repetuojant tai buvo visai padorus at lyginimas,
nepaisant to, kad pati sce na filme užtruko mažiau nei
minutę. Algis T. dar ir dabar pyksta, kad tą patį kad-
rą atlikę ukrainiečiai gavo po dvi plyteles tokio pat
šokolado. Ne lygybė...

Baigdamas dar noriu paminėti, kad jau prabėgo
bene 10 dienų nuo paskutinio „Draugo” numerio ga-
vimo. Daugiau nepasirodė nė vienas ma no draugas
„Draugas”, o laikas bė ga – tempus fugit. Ir kur, po
šimts pypkių, jis galėjo užkliūti?

Omaha, Nebraska
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Sunku įsivaizduoti lietuvybės klestėji-
mą išeivijoje be Lietuvių Fondo (LF) pa-
ramos. Šiandien  galime pasidžiaugti
pastarųjų metų LF suklestėjimu. Fondo
įkūrėjai tik svajojo įkurti milijoninį fon-
dą. Jų svajonės išsipildė su kaupu – nuo
LF įsteigimo 1962 metais lietuvybės iš-
saugojimui ir puoselėjimui skirta per 21
mln. dolerių. Reikšmingi buvo ir 2018-
ieji – įvairių projektų paramai ir stu-
dentų stipendijoms paskirta rekordinė
–1,101,156 dol. – suma. Beveik trečda-
lis tos sumos  – 308,289 dol.– teko stu-
dentų stipendijoms. 

Smalsu, kas tie laimingieji, ko-
kius mokslus jie „kremta”, ko-
kiose šalyse mokosi? Pasaulio

lietuvių centre (PLC) Lemonte 2018
m. lapkričio 17 d. vyko LF Pelno skirs-
tymo komisijos (PSK) Stipendijų pa-
komisės posėdis (pirmininkė – Milda
Davis). Jos nariai išnagrinėjo 135 pra-
šymus stipendijoms gauti ir nutarė LF
stipendijas skirti 111 studentų. Jiems
skirta 278,215 dol. 2018 m. gruodžio 4 d.
vykusiame LF tarybos posėdyje šie
PSK Stipendijų pakomisės sprendi-
mai buvo patvirtinti. 

LF stipendijas gavo 89 JAV, 12 Lie-
tuvos, 3 Jungtinės Karalystės, 3 Švei-
carijos, po vieną Italijos, Kanados,
Prancūzijos ir Švedijos universitetuo-
se studijuojantys jaunuoliai. Dau-
giausia jų studijuoja verslą (18), meną
(16), biologiją ar chemiją (16), polito-
logiją (15 mediciną (13). Šiais techno-
logijų laikais į kompiuterinio mokslo
paslaptis gilinasi 8 2018 metų LF sti-
pendininkai, o inžineriją pasirinko 9.
Tarp gavusiųjų LF stipendijas yra stu-
dijuojančių sociologiją, pedagogiką,
istoriją, teisę, lietuvių kalbą, fiziką. 

Dar 30,074 dol. stipendijoms skir-
ta tiesiogiai iš LF vardinių fondų pagal
jų steigėjų nurodymus. Kandidatas
šioms stipendijoms atrenka Lietuvos
aukštosios mokyklos.

Lietuvių Fondo stipendininkai –
lietuvybės puoselėtojai

turėjo progą padirbėti savanore pra-
dinėje mokykloje. Maya padėjo šios mo-
kyklos mokinukams mokytis anglų
kalbos. Savanore ji yra dirbusi ir Lie-
tuvoje,  „Vilties angelo” dienos centre
Vilniuje.

Maya neįsivaizduoja savęs be lie-
tuviškos veiklos. Nors šalia universi-
teto nėra lietuviškos bendruomenės, ji
kas savaitę važinėja į Atlantą, GA,
kur šoka lietuviškus tautinius šokius.
Apie savo visuomeninę veiklą ji rašo:
„Noriu dirbti su vaikais ir padėti jiems
suprasti, kad lietuvybė yra labai svar-
bi, kad galima ją išlaikyti ir gyvenant
toli nuo Lietuvos. Viena iš mano svar-

Siūlau susipažinti su keletu 2018
metų LF stipendininkų:

Vilniaus universiteto doktoran-
tas Simas Čelutka – puikiai žinomas Lie-

tuvoje jaunas politologas. Savo straips-
niuose jis nagrinėja svarbiausias Lie-
tuvos ir tarptautines verslo, politikos,
kultūros aktualijas. Simas reguliariai
kviečiamas dalyvauti ir pasisakyti ra-
dijo ir televizijos laidose, rašo straips-

nius populiariuose naujienų porta-
luose. Jis – Vilniaus politikos analizės
instituto Europos saugumo progra-
mos vadovas.

Tomas Šinkūnas po bakalauro stu-
dijų Lietuvoje išvyko į Leuven katali-
kišką universitetą (Catholic Universi-
ty of  Leuven), Belgijoje. Čia jis su pa-
gyrimu baigė magistro studijas, grįžo
į Lietuvą ir šiuo metu yra Vytauto Di-
džiojo universiteto doktorantas.

Tomas jau yra išleidęs 9 filosofines
knygas, trys iš jų skirtos vaikams su-
sipažinti su filosofija. Taip pat daly-
vauja Lietuvos Jaunųjų mokslininkų
sąjungos ir Lietuvos filosofų draugijos

biausių gyvenimo siekių yra perduoti
lietuvybę savo vaikams: išmokyti juos
lietuvių kalbos ir toliau tęsti veiklą lie-
tuvių bendruomenėje.”

University of  Illinois at Urbana-
Champaign studentė Nerija Čuplinskai-
tė, būsimoji biologė, savo laiške antri-
na Maya: „Labai džiaugiuosi, kad esu
lietuvė. Gimusiai Amerikoje, mokintai
lietuvių kalbos ir kultūros, man gauti
Lietuvių Fondo stipendiją daug ką
reiškią. Esu ‘Baltic Club’ narė ir sten-

giuosi garsinti Lietuvos vardą ir lie-
tuvišką kultūrą universitete.” 

Jaunuoju pianino virtuozu titu-
luojamas Domantas Karalius šiuo metu
studijuoja Manhattan School of  Music.
Tik atvykęs į New Yorką Domantas jau
įsitraukė į lietuvišką veiklą: pradėjo
dirbti mokytojo padėjėju New Yorko
Maironio lituanistinėje mokykloje ir
jau surengė koncertą Susivienijimo
lietuvių Amerikoje patalpose. Kitais
metais jis planuoja aktyviai koncer-
tuoti  ir tuo būdu skleisti mūsų kultū-
rą ir garsinti mūsų tautos vardą. „Savo

mokykloje esu vienintelis lietuvis, to-
dėl jūsų parama man suteikė daug pa-
sitikėjimo savimi, paskatino stengtis
dar labiau ir savo darbu garsinti mūsų

tautą”, – rašo jis savo padėkoje LF Do-
mantas. 

Dar vienas LF stipendininkas –
Kipras Belopetravičius, Illinois Institute
of  Technology studentas, rašo, kad
lietuviška veikla jam visą gyvenimą
teikia malonumą ir pasitenkinimą.
Kadangi mokosi Čikagoje, jis kas ant-
radienį dalyvauja Dainavos choro re-
peticijose. Kipras su džiaugsmu dalijasi
žinia, kad kartu su Dainavos choru
kitų metų balandžio mėnesį jis vyks į
Lietuvą. Kauno Žalgirio arenoje kartu
su lietuviais atlikėjais Kipras daly-
vaus miuzikle „Žygimanto Augusto ir
Barboros Radvilaitės legenda”.

Savo atsiųstoje padėkoje jis rašo:
„Noriu padėkoti Lietuvių Fondui už jų
kruopštų darbą, ilgas valandas ir gau-
tą stipendiją. Įsivaizduoju, kiek laiko
užtrunka perskaityti visus laiškus,
pasisakymus, sutikrinti visą infor-
maciją ir galų gale kažkam padėti. Ži-

nau, kad Lietuvių Fondas visuomet pa-
deda ir Dainavos chorui.”

LF stipendininkė Rimantė Jaugai-
tė (University of  Bologna, Italija) tei-
gia, kad jos asmeninį ryšį su Ameri-
kos lietuviais sustiprino stažuotė Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centre Či-
kagoje, o apsilankymas PLC Lemont,
IL paliko didelį įspūdį. „Patirtis, įgy-
ta lankantis Amerikoje, pažadino su-
sidomėjimą pasaulio lietuviais, jų

veikloje. Tai jau antroji jam skirta LF
stipendija, pirmą kartą LF stipendija
jam buvo skirta prieš penkerius me-
tus.

Maya Chiapetta – būsimoji pedago-
gė. Ji mokosi University of  South Ca-
rolina, o šią vasarą pagal „Maymester”
programą  studijavo Italijoje. Čia ji  ne
tik galėjo mokytis italų kalbos, bet ir
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Svečiuose – „Cantilena”, dvy-
likos moterų ansamblis iš
Ukmergės. Ansamblio vado-

vė – Daiva Petrikienė, koncert-
meisterė  – Audra Bernadišienė.

Kviečiame į du skirtingų prog-
ramų koncertus: 

Penktadienį, kovo 8 d., 7 val. vaka-
ro – Balzeko lietuvių kultūros muzie-
juje, kur skambės „Cantilenos” atlie-
kamos dainos pagal išeivijos kompo-
zitorių Fausto Strolios ir Broniaus
Budriūno muziką. 

Sekmadienį, kovo 10 d., 1 val. po pie-
tų – Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje Marquette Parke, kur iš-
girsite liaudies, šiuolaikinių lietu-
viškų ir ne tik – populiarių ir dar ne-
girdėtų dainų. 

Moterų vokalinis ansamblis
„Cantilena” susikūrė 1998 m. An-
samblyje dainuoja 12 dainininkių.
Kolektyvo repertuaras įvairus: lietu-
vių kompozitorių klasikų ir šiuolai-
kinė muzika, išplėtotos lietuvių liau-
dies dainos, sakralinė muzika, užsie-
nio kompozitorių kūriniai. Kolektyvas
aktyviai dalyvauja miesto ir šalies
kul tūriniame gyvenime, gieda baž-
nyčiose, dalyvauja tarptautiniuose
konkursuose, festivaliuose, projekti-
nėje veikloje, bendradarbiauja su ki-
tais meno kolektyvais. Tradiciškai
paruošiamos ir atliekamos kalėdinės
programos. 

,,Cantilenos” repertuaras – gausus
ir sakralinės muzikos. 2000 m. dalyvavo
Lietuvių jubiliejinėse dienose Romoje
– giedojo Šv. Jono Bazilikoje Laterane
ir Šv. Petro Bazilikoje Vatikane. 2002 m.
– Vokietija, Waren. 2004 m. – Lenkija,
Tarnowo Podgorne. 2005 m. – Vokieti-
ja, Berlynas, 2016 m. – Švedija. 

2005 m. „Cantilena” tarptautinia-
me solistų, vokalinių ansamblių ir
chorų konkurse „Sidabriniai varpai
2005” Daugpilyje (Latvija) laimėjo II
laipsnio diplomą. Respublikiniame
solistų ir vokalinių ansamblių kon-
kurse „Sidabriniai balsai 2001” an-
samblis tapo II laipsnio laureatu, 2010
m., 2016 m. – I laipsnio laureatu. Lie-
tuvos kamerinių ir vokalinių an-
samblių šventė-konkursas „Švento-
sios gaida” (Ukmergė): 1999 m. – no-
minacija  už geriausią lietuvių kom-
pozitoriaus vokalinio kūrinio atliki-
mą; 2000 m. – absoliučiai geriausio ko-
lektyvo nominacija ir nominacija už
geriausiai atliktą lietuvių liaudies
dainą; 2006 m. – absoliučiai geriausio
kolektyvo nominacija, 2013 m. – I vie-
tos laureatas. Lietuvos kamerinių ir
vokalinių ansamblių šventė-konkursas
„Šilų aidai” (Šilalė): 1999 m. – abso-
liučiai geriausio kolektyvo nominacija

ir nominacija už geriausiai atliktą
užsienio autoriaus kūrinį; 2008, 2010 m.
– I vietos laureatas. 2007 m. ansamblis
dalyvavo Dainų šventėje „Būties ratu”.
2009 m. įvyko kolektyvo kūrybinės
veiklos 10-mečio koncertas, skirtas
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstant-
mečiui. 2009, 2010 m. suorganizuotos
kolektyvo meninės kūrybinės sto-
vyklos Baltijos pajūryje, paruoštos ir
atliktos koncertinės programos Ne-
ringoje. 2018 m. ansamblis dalyvavo
Lietuvos šimtmečio dainų šventės
„Vardan tos…” vokalinių ansamblių
koncerte „Dėl žalio ąžuolyno” Lietuvos
nacionalinėje filharmonijoje.

2012 m. Tarptautiniame chorų
konkurse-festivalyje „Černomorski
zvutsi 2012” Balchik, Bulgarijoje, pel-
nė Grand Prix ir nominaciją už geriau -
siai atliktą bulgarų liaudies dainą.
2012 m. XX tarptautiniame chorų sak-
ralinės, adventinės ir kalėdinės muzi-
kos festivalyje „Cantate Domino” lai-
mėtas bronzos diplomas. 2013 m. Tarp-
tautiniame chorų festivalyje-konkurse
„Canta al mar 2013” Barcelonoje, Is-
panijoje, pelnė sidabro diplomą. 2014 m.
ansamblis Tarptautiniame chorų kon-
kurse „Isola Del Sole”, Italijoje, pelnė
aukso diplomą, taip pat tapo katego-
rijos nugalėtoju, Pasaulio chorų olim-
piadoje Rygoje laimėtas sidabro dip-
lomas. 2015 m. Tarptautiniame chorų
festivalyje-konkurse „Kalamata 2015”
(Kalamata, Graikija) laimėtas sidabro
diplomas. 2017 m. ansamblis atstovavo
Lietuvai Tarptautiniame chorų festi-
valyje „On Stage in Lisbon” (Portuga-
lija), 2018 m. – Tarptautiniame chorų
festivalyje „Istramusica” (Kroatija).  

2001 m. išleista garsajuostė „Be-
tliejaus žvaigždė”, 2005 m. ir kompak-
tinė plokštelė „Neskubėkime...”. „Can-
tilena” pelnė Lietuvos nacionalinio
kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dai-
nų šventės fondo įsteigtą nominaciją
„Aukso paukštė”. Lietuvos nacionali-
nis kultūros centras už meninį lygį,
veiklą ir pasiektus rezultatus kolekty-
vui suteikė aukščiausią – I kategoriją.

2014 m. „Cantilena” laimėjo Sėk-
mingiausio Ukmergės rajono kūrėjo
kūrybinio projekto nominaciją už
projektą „Kūrybinė programa, skirta
dalyvavauti konkurse-festivalyje‚ Can-
ta al Mar 2013’ Ispanijoje”. 2017 m. įgy-
vendintas Nevyriausybinių organi-
zacijų ir bendruomeninės veiklos stip-
rinimo 2017–2019 m. veiksmų plano
įgy vendinimo 2.3 priemonės „Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse”
projektas „Adventinė kalėdinė prog-
rama ‘Betliejaus žvaigždė’ ”. 

Tad laukiame visų, norinčių ne tik kul-
tūringai praleisti laiką su šeima ir draugais,
bet ir paminėti Kovo 11-osios dieną su dai-
na ir džiaugsmu širdyje. Vaikams įėjimas
– nemokamas. Suaugusiems – auka baž-
nyčiai 20 dol.

Skambantys lietuvybės tiltai

darbais ir nuolatiniu indėliu į Lietu-
vos valstybingumą. Man yra labai di-
delė garbė ir esu be galo laiminga, bū-

dama Lietuvių Fondo stipendininkų
sąraše”, – rašo ji.

Dar viena LF stipendininkė – pia-
nistė Monika Mašanauskaitė, nors dar gi-
lina savo žinias Karališkojoje Škotijos
konservatorijoje (Royal Conservatoire
of  Scotland), bet jau yra žinoma atli-
kėja. Ji savo klausytojus žavi neišsen-
kančia energija, ugningu tempera-
mentu ir aukščiausio lygio grojimu.
Pianistė – daugelio tarptautinių kon-
kursų Škotijoje, Ispanijoje, Lenkijoje,
Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Lat-
vijoje bei Lietuvoje laureatė ir „Grand
Prix” laimėtoja.

Už pasiekimus tarptautiniuose
konkursuose Monikai įteikti Lietuvos
Respublikos prezidentų Dalios Gry-
bauskaitės ir Valdo Adamkaus padėkos
raštai.

Dėkodama už LF stipendiją Uni-
versity of  Iowa studentė Viltė Vaitkutė
rašo: „Mano šeima visuomet žinojo
apie Lietuvių Fondą. Pati nuo mažų
dienų prisimenu, kad Lietuvių Fondo
ženklą  matydavau Lemonte (IL), kai ei-
davau į ‘Grandies’ šokių repeticijas.
Manau, kad ateityje galėčiau prisidė-
ti prie Lietuvių Fondo veiklos su pa-
siūlymu filmuoti ar kurti informaci-
nius vaizdo įrašus apie Fondą”.

Martinas Stanys, studijuojantis Be-
nedictine University, rašo: „Galvoda-
mas apie savo ateitį, apie savo gyveni-
mo prasmę, dažnai susimąstau apie 5
ateitininkų principus: katališkumas,
tautiškumas, šeimyniškumas, visuo-
meniškumas, inteligentiškumas. Tai
yra pamatiniai akmenys, ant kurių aš
bandau statyti savo gyvenimą. Galiu
drąsiai teigti, kad JAV Lietuvių Ben-
druomenė formavo mano asmenybę,
visapusiškai ugdė ir lavino. <…> Ne-
žinau, kaip mano gyvenimas klostysis
toliau, bet aš neturiu net menkiausios

abejonės, kad būsiu aktyvus šios ben-
druomenės narys. Šiuo metu aš dirbu
Maironio lituanistinėje mokykloje,
priklausau ČLKL  (vyrų lyga), žaidžiu
krepšinį, dirbu savanoriu renginių
metu.”

„Cantilena” ansamblis.

Eivinas Butkus, baigęs filosofijos
bakalauro studijas King’s College Lon-
don, susidomėjo dirbtiniu intelektu ir
nusprendė siekti kompiuterių mokslo
magistro laipsnio Imperial College
London. Dirbtinis intelektas yra kom-
piuterių mokslo šaka, siekianti kom-
piuterius padaryti „protingais”. Įgijęs
magistro laipsnį, Eivinas planuoja tę-
sti akademinę karjerą doktorantūros
studijose – dar labiau gilintis į dirbti-
nio intelekto ir su juo susijusių temų
subtilybes. Po visų patirčių užsienyje
nori sugrįžti į Lietuvą ir įsteigti savą
dirbtinio intelekto tyrimų bendro-
vę, lietuviškąją „DeepMind”. Jis nuo-
širdžiai tiki, kad Lietuva galėtų būti re-
gioniniu naujųjų technologijų cent-
ru. Atsiųstame LF  padėkos laiške Ei-
vinas rašo: „Ši stipendija primena
apie pareigą prisidėti prie lietuvių
gerovės pasaulyje. Artimoje ateityje
šios stipendijos suteiktas finansinis
stabilumas leis man įgyvendinti idėją
– animacijos pagalba perteikti įgytas
žinias apie dirbtinį intelektą Lietuvos
moksleiviams ir studentams. Ateityje,
kiek galėdamas, prisidėsiu prie jaunų
lietuvių ambicijų įgyvendinimo. Iš
savo patirties žinau, kokia reikalinga
ir reikšminga jaunam žmogui yra fi-
nansinė parama.”

Pažiūrėjus LF stipendininkų są-
rašą, apima džiaugsmas – daugelis jų
jau yra nuveikę nemažai įdomių dar-
bų, turi pasiekimų. Jie ne tik gerai mo-
kosi, bet ir dalyvauja visuomeninėje
veikloje, yra aktyvūs lietuviškų orga-
nizacijų nariai, o kai kurie jau yra tapę
ir LF nariais. Visa tai rodo, kad lietu-
vybės vairą bus kam perduoti.
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Atkelta iš 1 psl.

Lietuvos kariuomenės vadas, gen. ltn. Jonas Vy-
tautas Žukas sakė, kad „Tai tarsi testamentas mums.
Mes šiuos pražūties akivaizdoje pasirašiusius žmo-
nes laikome autoritetais”. 

Partizaniniame kare dalyvavo daugiau nei 100
tūkst. Lietuvos gyventojų, nužudyta apie 20 tūkst.,
žuvo ir visi aštuoni Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
tarybos deklaraciją pasirašiusieji partizanų vadai. 

Beje, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949
m. vasario 16 d. deklaracijos vienintelis žinomas ori-
ginalas dabar, 70-mečio proga, pirmą kartą visuo-
menei pristatomas Vilniuje, Lietuvos nacionalinia-
me muziejuje. 

Turim draugų visame pasaulyje 

Meteorologai dar prieš porą dienų sakė, kad va-
sario 16-oji  bus neeilinė – užteks ir šilumos, ir sau-
lėto dangaus. Nuo rudens Lietuvoje nebuvo 8 laips-
nių šilumos. Negana to, šią žiemą beveik nebuvo sau-
lėtų dienų. Bet šiandien – tarsi pavasarį. Buvo pra-
nešimų apie parskridusias pirmąsias gerves ir gul-
bes. 

Rytas, bet Vilniaus gatvėse minios žmonių – šim-
tai vėliavų ir tūkstančiai šviesių veidų. Lietuvos Res-
publikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dar Lietu-
vos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse pasvei-
kino Nepriklausomybės Aktą pasirašiusių signatarų
artimuosius ir perdavė jiems gėlių kompozicijas, ku-
rios Vasario 16-ąją papuoš signatarų kapus. Jas
Prezidentūros salėje signatarų artimiesiems įteik-
dama  D. Grybauskaitė sakė: „Priartėjus šiai dienai
visada jaučiame didelį poreikį išreikšti dėkingumą
išskirtinėms asmenybėms, kurių valia ir drąsa Lie-
tuvai buvo sugrąžinta nepriklausomybė jau prieš
šimtą vienerius metus. Jūsų artimieji buvo žmonės,
kurie įkvėpė ne vien praėjusio amžiaus pradžios Lie-
tuvą. Jų likimai, jų gyvenimai, apie kuriuos plačiai
kalbame, kuriuos mėgina rekonstruoti ir istorikai,
ir menininkai, tapo dideliu stimulu būsimoms kar-
toms”.

Į Prezidentūrą atkeliavo sveikinimai iš viso pa-
saulio. Tai ir Popiežiaus Pranciškaus, „Brexit” ne-
ramiai laukiančios JK karalienės Elizabeth II, Bel-
gijos, Švedijos, Ispanijos karalių, Japonijos impe-
ratoriaus, daugybės artimesnių ir tolimesnių vals-
tybių vadovų. JAV prezidento Donald Trump laiške
pabrėžiama, kad Lietuva yra patikima JAV draugė
ir sąjungininkė, ginanti transatlantinius ryšius bei
vertybes. JAV labai vertina mūsų šalies partnerys-
tę stiprinant Europos saugumą, indėlį kovoje su te-
rorizmu Afganistane ir Irake bei tvirtai remiant su-
verenumą, teritorinį vientisumą ir demokratinę
pažangą kitose valstybėse. Prezidentas D. Trump
savo ir visų Amerikos žmonių vardu palinkėjo Lie-
tuvai linksmos Vasario 16-osios šventės ir padėko-
jo už bendrą darbą užtikrinant taiką ir saugumą Eu-
ropoje. Sveikinimą atsiuntė ir Rusijos prezidentas
Vladimiras Putinas. 

Iškilmingoje ceremonijoje ordino „Už nuopelnus
Lietuvai” Riterio kryžiumi šalies vadovė apdovanojo
JAV Sausumos pajėgų Europoje vado pavaduoto-
ją generolą majorą John Gronski. Šis valstybės ap-

dovanojimas JAV karininkui  įteiktas pažymint jo
ypatingus nuopelnus stiprinant Lietuvos saugumą,
Lietuvos ir JAV karinį bendradarbiavimą.

Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi Prezi-
dentė apdovanojo ir Antrojo operatyvinių tarnybų de-
partamento prie Krašto apsaugos ministerijos di-
rektorių pulkininką Remigijų Baltrėną. Karinin-
kui apdovanojimas įteiktas už jo profesionalumą ir
indėlį užtikrinant nacionalinį saugumą.

Išsivadavome, tai išsivaduokime 

Daukanto aikštėje rikiuojasi kariai, plūsta vil-
niečiai. Čia patrankų salvėmis pagerbti valstybės
simboliai, jautrią kalbą pasakė Prezidentė. Didžiu-
lės minios nuotaiką sunku apsakyti žodžiais. Klau-
siausi, žiūrėjau, kas vyksta aikštėje, jausdamas ir pa-
garbą, ir padėką, ir pasididžiavimą savo Tėvyne. Po
iškilmingos ceremonijos visi tie tūkstančiai pa-
traukė į Pilies gatvę, prie Signatarų namų, kuriuo-
se vėl, po kelių mėnesių pertraukos, eksponuojamas
Vokietijos penkeriems metams paskolintas 1918-ųjų
metų vasario 16-osios Lietuvos Respublikos Nepri-

Švenčiam Laisvės dieną!

koncertas katedros aikštėje Dainiaus�Labučio�(ELTA)�nuotr.

klausomybės atstatymo aktas. 
Pasisekė prasibrauti iki pat Signatarų namų. Iš

šio pastato balkono kalbą pasakė Atkuriamojo Sei-
mo pirmininkas prof. V. Landsbergis. Pernai dėl li-
gos jis savo kalbos nepasakė. Šiandien su jam bū-
dingu humoru pažadėjo pasakyti iškart dvi.  Ap-
žvelgdamas pastarųjų dienų, pastarųjų metų įvykius
ir nuotaikas negailėjo nemalonių žodžių Seimui. Jis
kritikavo valdančiuosius, jau nežinia kelintą kartą
siekiančius pakeisti šalies Konstituciją. Profesorių
stebina naujausia „valstiečių”, vadovaujamų Ra-
mūno Karbauskio, skelbimas, jog kartu su prezi-
dento rinkimais šią gegužę vyks referendumas,
sumažinantis Seimo narių skaičių. „Gal jis per di-
delis? Tebus Lietuvos širdis kuo mažesnė, sutau-
pysime karsteliui. Ir kuo tu sergi, nenaudėle? Gal pa-
likim ją nuseimuotą iki vieno, svarbiausio nario,
arba vieno visažinio kultūros komiteto (Seimo kul-
tūros komitetui vadovauja valdančiosios koalicijos
pirmininkas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos
pirmininkas Ramūnas Karbauskis – V.Z.). ...O ge-
riausias vaistas nuo galvos skausmo, žinia, yra gil-
jotina”, – sakė V. Landsbergis. 

Rūsčių V. Landsbergio žodžių sulaukė ir refe-
rendumas dėl dvigubos pilietybės. Jam nesiruo-
šiama, apie jį nediskutuojama, neaiškinama, už ką
ar prieš ką piliečiai pasisakys. Valdantieji dėlto vi-
sai nesuka sau galvos. „Nūnai tarsi veržiamės į dau-
gybinę pilietybę. Dalis išvykusiųjų nuoširdžiai no-
rėtų, siekdami naujų pilietybių, išsaugoti ir turimą
Lietuvos. Išsaugoti – gražus žodis. Bet esamoji
Konstitucija to nenumato. Iš čia gudragalvystės: kaip
tą Konstituciją pakeisti nebe tradiciniu, o kokiu nors
išsėtiniu referendumu ir apgaule”, – komentavo V.
Landsbergis.

„Išsivadavome, tai išsivaduokime. Trenk per-
kūne, ir neįkliūkime iš naujo, klausydamiesi dū-
savimo, kad vergijoje buvo geriau. Stiprybės, broliai
ir sesės, nevokim ir nemeluokim, tokia pilėnų rin-
kiminė programa, toks tebūnie garbės devizas. O

Radviliškio rajone, Minaičių kaimo sodyboje, pagerbta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracija, pasirašyta prieš 70 m.  Dž.�Barysaitės�nuotr.
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Vasario 16-oji Kaune –
su istorine JAV lietuvių trispalve

aukščiausias įstatymas, kurį esame girdėję, tai bro-
lystės meilė. Nepamirškime, nepraraskime ir ne-
pražūsime”, – kalbą baigė profesorius V. Landsber-
gis. 

Laurų vainikai kūrėjams

Saulė visus atviliojo į Vilniaus senamiestį. Ir ne
tik Vilniuje – visoje Lietuvoje dešimtys, jeigu ne šim-
tai šventinių renginių. Miestai ir miesteliai ūžia,
linksminasi. Net „Google” Lietuvą pasveikino su
švente. Lietuviai dūzgia visame pasaulyje – inter-
netas pilnas pranešimų iš JAV, Australijos, Europos
šalių. Netgi Niagaros krioklys nuspalvintas mums
brangiomis spalvomis. 

Valstybės atkūrimo diena minėta ir Nacionali-
niame operos ir baleto teatre, kur buvo teikiamos Na-
cionalinės kultūros ir meno premijos nusipelniu-
siems ir šalies vardą pasaulyje garsinantiems tau-
tiečiams. Prezidentė Dalia Grybauskaitė premijas
įteikė rašytojui Vytautui Martinkui, kino operatoriui
Audriui Kemežiui, aktoriui Dariui Meškauskui, vi-
zualaus meno kūrėjui Artūrui Railai, dirigentės Mir-
gos Gražinytės-Tylos tėvai atsiėmė premiją už savo
dukrą, nes šį vakarą ji pati atvykti negalėjo – vienoje
prestižiškiausių Europos koncertų salių, Birming-

Pasak V. Adamkaus bibliotekos-mu-
ziejaus direktoriaus Arūno Anta-
naičio, šios relikvijos išsaugojimo is-

torija yra tikrai įdomi. Dovanotojų duo-
menimis, tai – apskritai viena pirmųjų
JAV lietuvių trispalvių vėliavų. Law-
rence Lietuvių Bendruomenės atstovai
su šia vėliava dalyvavo gausiose JAV lie-
tuvių demonstracijose, kuriomis JAV vy-
riausybė buvo raginama pripažinti Lie-
tuvos valstybę de jure. Tokio pripažini-
mo Lietuva sulaukė tik 1922 metų liepos
28 dieną, tačiau JAV buvo pirmoji iš ga-
lingųjų pasaulio valstybių, pripažinusi
Lietuvos nepriklausomybę. 

Daug metų ši vėliava priklausė uni-
kaliai lietuvių išeivių etnoreliginei ben-
druomenei – Lietuvių tautinės katalikų
bažnyčios (LTKB) Lawrence Saldžiau-
siosios Jėzaus širdies parapijai, gyva-
vusiai nuo 1916 iki 2002 metų. A. Anta-
naitis teigė, kad yra žinoma ir įdomi is-

torinė detalė – ši vėliava buvo kiek ap-
gadinta, kai vienos Joninių šventės
metu ji plevėsavo lauke, o vėliavą bandė
„suvalgyti” netoliese ganęsis ožys.

Viena ankstyviausių 
trispalvių užsienyje

Išsaugota relikvija į Kauną atkelia-
vo labai blogos būklės: dalis medžiagos
buvo išplyšusi, pažeista rūdžių, dėmėta.
Vėliavą Vytauto Didžiojo universiteto
Lietuvių išeivijos institutui dovanojo
aktyvus JAV lietuvių visuomenės vei-
kėjas Jonas Stundžia. Atsižvelgiant į
šio unikalaus eksponato istorinę vertę,
buvo pradėta ieškoti būdų ją restauruo-
ti. 

Lietuvos kultūros tarybai parėmus
šį sumanymą, vėliavą restauravo Lietu-
vos dailės muziejaus Prano Gudyno res-
tauravimo centro specialistai. Ieškant

daugiau informacijos apie šią relikviją,
buvo rasta 1922 metų Lawrence lietuvių
demonstracijos nuotrauka, kurioje ma-
tome lietuvius, dėkojančius JAV už Lie-
tuvos nepriklausomybės pripažinimą.
Nuotraukoje, kurios originalas saugo-
mas Lietuvos nacionaliniame muzieju-
je, yra užfiksuota ir ši vėliava. Nuo-
traukos kopiją buvo galima pamatyti pa-
rodoje.

A. Antanaitis priminė, kad trispal-
vė vėliava, susidedanti iš vienodo pločio
geltonos, žalios ir raudonos spalvos juos-
tų, Lietuvos Tarybos komisijos (kurios
sudėtyje dirbo Jonas Basanavičius, An-
tanas Žmuidzinavičius ir Tadas Dau-
girdas) buvo patvirtinta tik 1918 metų ba-
landžio 19 d. Tuo metu JAV lietuviai dar
neturėjo tautinės vėliavos tradicijos, to-
dėl ši vėliava yra vienas ankstyviausių
užsienio lietuvių naudotų trispalvių pa-
vyzdžių.                              Nukelta į 9 psl.

hame, ji dirigavo orkestrui, atliekančiam M. K.
Čiurlionio kūrinius. 

Nemaža triukšmo buvo sukėlęs premiją skirs-
tančios komisijos sprendimas ją už kūrybą skirti ra-
šytojui Mariui Ivaškevičiui, kuris yra parašęs ro-
maną „Žali”, anot kai kurių visuomeninių organi-
zacijų, „paniekinančiai” parodžiusį pokario parti-
zanų gyvenimą. Tačiau rašytojo ginti mūru stojo kū-
rybinės organizacijos. Atsiimdamas premiją rašy-
tojas kalbėjo: „Su švente visus. Dėkoju visiems, ku-
rie mane pasiūlė premijai, kurie nutarė ją skirti ir
gavo už tai nemažai purvo savo adresu. Dėkoju šei-
mai, kuri visą purvą turėjo ištverti, ir nėra ko slėp-

ti – tie žmonės, kurie norėjo, savo darbą padarė, ap-
kartino man šventę. Daug kartų norėjau premijos at-
sisakyti. Bet supratau, kad tai būtų tiesus kvietimas
primityvaus mąstymo įsigalėjimui”. Rašytojas krei-
pėsi į jaunimą: „Svarbiausia yra nepasiduoti baimei
suklysti, nes baimė suklysti yra tokia baimė, kaip ir
kitos. Jei ją įsileidi, ji suparalyžiuoja. Tad už kūry-
bos laisvę ir visas kitas laisves”.

Naktį – kaip dieną

O tuo metu Vilniaus Gedimino prospekte, nuo pat
Katedros  aikštės  iki  Seimo  rūmų,  buvo  uždegta
laužų  tiek,  prieš  kiek  metų  buvo pasirašyta isto-
rinė   Lietuvos  laisvės  kovos  sąjūdžio  tarybos dek-
laracija – 70. Ir nuo laužų liepsnų, ir  nuo vilniečių
šilumos,  dainų  ir šokių, linksmybių, vėliavų spal-
vų naktį Gedimino prospekte buvo šviesu. Prie vie-
no iš laužų sutiktas bičiulis retoriškai klausė: „Ir iš
kur šitie šimtai jaunų veidų moka begalę partizanų
dainų?” 

Tiesą pasakius, gaila, kad baigėsi Lietuvos vals-
tybės šimtmečio metai. Tačiau ir šiemet turėsime ką
prisiminti, susieiti, susivienyti, pagalvoti apie savo
Tėvynę, ištiesti vienas kitam ranką, pamąstyti apie
šalį, jos praeitį ir ateitį. 

istorinė JAV lietuvių vėliava eksponuota V. Adamkaus bibliotekoje-muziejuje. A.�Antanaičio�nuotr.

Senojoje nuotraukoje – Lawrence lietuviai ir vėliava.

V. Adamkaus biblioteka-muziejus sulaukė daug lankytojų.

Mūsų didžiųjų švenčių nepamiršta ,,Google”. 

Įsimintinais ir prasmingais ren-
giniais Vasario 16-oji paminėta
kaune. Daugiau kaip 500 žmonių
tą dieną per penkias valandas ap-
silankė Prezidento Valdo Adam-
kaus bibliotekoje-muziejuje, ku-
ris šventės proga pakvietė ap-
žiūrėti unikalią, restauruotą, vie-
ną pirmųjų 1918 metų Jungtinių
Amerikos Valstijų lietuvių tris-
palvių vėliavų. Didžiulio forma-
to istorinę 1918–1922 metų ana-
logų Lietuvoje neturinčią JAV
lietuvių trispalvę vėliavą išsau-
gojo Lawrence miesto Massa-
chusetts valstijoje lietuvių ben-
druomenė. 

ALGIS VAŠKEVIČIUS
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

D. Henke: agitacija turėjo prasidėti jau vakar
Vilnius (BNS) – Konstituciniam

Teismui išaiškinus, kad referendumas
turi trukti ne ilgiau nei dieną, svar-
biausia kuo skubiau pradėti agitaciją
sprendžiant dėl dvigubos pilietybės
įteisinimo, sako Pasaulio lietuvių ben-
druomenės pirmininkė Dalia Henke.

„Manau, kad jau vakar reikėjo
pradėti aktyviai daryti informacinę
kampaniją, kad žmonės suprastų, už ką
jie balsuos. Viešojoje erdvėje yra per ma-
žai informacijos. Referendumo paskel-
bimas dar sustabdytas”, – kalbėjo ji.

Anot D. Henke, kampanija turėtų
išsklaidyti viešojoje erdvėje sklan-
dančius mitus dėl pensijų, socialinio
draudimo, tarnybos kariuomenėje.

„Yra daug klausimų, kurie žmo-
nėms neaiškūs, nes kalbama apie tuos,

kurie jau turi Lietuvos pilietybę, kad
ją galėtų išlaikyti išvažiavę į ES, tran-
satlantinės erdvės šalis. Jokių grėsmių
nėra”, – pabrėžė ji.

Konstituciniam Teismui išaiški-
nus, kad referendumai gali būti ren-
giami tik vieną dieną, jis greičiausiai
vyks gegužės 12-ąją, tvirtino „valstie-
čių” lyderis Ramūnas Karbauskis. 

Anot D. Henke, pastarųjų prezi-
dento rinkimų statistika rodo, kad į pir-
mąjį turą ateina maždaug 5 proc. dau-
giau rinkėjų nei į antrąjį, todėl ji svei-
kino siūlymus rengti referendumą ge-
gužės 12-ąją, kartu su kitu referendumu
dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo.

Ji sakė, kad dviguba pilietybe nau-
dojasi apie 30 tūkst. gyventojų, išvyku-
sių iki 1990-ųjų ir tai „skaldo Lietuvą”.

Vyriausybės pavasario planai
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-

riausybė Seimui per pavasario sesiją
ketina teikti  beveik 130 projektų pa-
ketą, tarp jų – siūlymai įteisinti mais-
to kuponus, pelno mokesčio lengvatas
stambiems investuotojams.

Vidaus reikalų ministerijos ren-
giamuose planuose – įtvirtinti, kad
už seksualinius nusikaltimus prieš
vaikus nuteisti asmenys tam tikrą lai-
ką privalomai praneštų apie gyvena-
mosios vietos keitimą. 

Krašto apsaugos ministerija siūlys
iš įvairių institucijų suburti reagavi-
mo į hibridines grėsmes mechanizmą.

Aplinkos ministerija siūlys apriboti
plynuosius miško kirtimus ir jų plotus
saugotinose buveinėse, sieks suteikti ap-

linkosaugininkams teisę tikrinti me-
džiotojų blaivumą, skirti nuobaudas. 

Socialinės apsaugos ministerija
žada vienodinti motinystės, vaiko prie-
žiūros išmokas dirbantiems pagal dar-
bo sutartis.

Sveikatos apsaugos ministerija nu-
mato teikti siūlymus, jog be priemokų
kompensuojamuosius vaistus galėtų
įsigyti pensininkai ir neįgalieji.

Seimui vyriausybė taip pat ren-
giasi teikti projektus, susijusius su
„Brexit”, t. y. reglamentuoti Jungtinės
Karalystės (JK) piliečių teisinę padė-
tį Lietuvoje, įteisinti JK įgytų profesijų
pripažinimą.

Seimo pavasario sesija prasideda
kovo 10-ąją ir baigiasi birželio 30-ąją.

Savivaldos rinkimuose varžosi teisti kandidatai
Vilnius (Diena.lt) – Dėl savival-

dybių tarybų narių mandatų varžysis
244 teisti kandidatai, tai sudaro beveik
2 proc. visų rinkimuose dalyvaujančių
politikų.

Iš 411 kandidatų į merus teisti
yra 23–5,6 proc. visų kandidatų, skel-
bia kandidatų duomenis išanaliza-
vusi Vyriausioji rinkimų komisija
(VRK).

Daugiausia – 39 – teistų kandida-
tų iškėlė Darbo partija, Lietuvos so-
cialdemokratų partija – 35, Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 27.

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikš-
čionys demokratai savo gretose turi 24
teistus kandidatus, partija „Tvarka ir
teisingumas” – 19, Lietuvos socialde-
mokratų darbo partija – 17, Lietuvos
laisvės sąjunga (liberalai) – 11, Libe-
ralų sąjūdis – 10.

Daugiausia – 11 – teistų kandida-
tų dėl savivaldybės tarybos nario man-
dato varžysis Širvintų rajone.

Iš viso savivaldos rinkimuose da-
lyvauja daugiau kaip 13 tūkst. politikų.

Tiesioginiai merų ir savivaldy-
bių tarybų rinkimai vyks kovo 3 dieną.

Nematerialiojo paveldo sąraše – verbos, sutartinės
Vilnius (Mano vyriausybė)

– Į Lietuvos nematerialiojo kul-
tūros paveldo sąrašą įtraukti de-
vyni reiškiniai, tarp jų – verbų
rišimo tradicija Vilniaus kraš-
te, Biržų krašto sutartinių atli-
kimo ir kitos tradicijos.

Lietuvos nacionalinis kul-
tūros centras, nematerialiuoju
paveldu taip pat pripažino lie-
tuviškos ristynes, tarptautinį
folkloro festivalį „Skamba
skamba kankliai”, muzikavi-
mo bandonijomis tradiciją Tau-
ragės krašte, visaginiečių to-
torių pavasario ūkio darbų pa-
baigtuvių šventę „Sabantui”,
Molėtų rajono šventvietės lankymą,
šiaurės rytų aukštaičių muzikavimą
Peterburgo armonika ir užlietų Kauno
rajono kaimų dainavimo tradicijas.

Nematerialaus kultūros paveldo
vertybės – tai bendruomenėms, vi-
suomenei reikšmingi nematerialaus
kultūros paveldo reiškiniai, išlikę, gy-
vuojantys žodinės kūrybos, dainavimo,
muzikavimo, šokio, amatų tradicijose,

papročiuose, apeigose, šventėse, su
gamta ir visata susijusioje žinijoje.

Šiuo metu sąvade yra 22 vertybės,
trys iš jų jau yra UNESCO Reprezen-
tatyviajame nematerialaus kultūros
paveldo sąraše – kryždirbystė ir kryžių
simbolika Lietuvoje, lietuvių polifo-
ninės dainos – sutartinės, Dainų ir šo-
kių švenčių tradicija Estijoje, Latvijoje
ir Lietuvoje.

A. Merkel tiesia draugystės ranką Rusijai 
Miunchenas (ELTA) – Vokietijos

kanclerė Angela Merkel gynė Vokie-
tijos prekybos ryšius su Rusija ir ra-
gino pasaulio lyderius Miuncheno sau-
gumo konferencijoje bendradarbiauti
sprendžiant pasaulio problemas. Tuo
tarpu Rusijos užsienio reikalų mi-
nistras Sergejus Lavrovas antrino A.
Merkel ir paragino atsisakyti „geleži-
nių uždangų”.

Kalbėdama A. Merkel gynė Vo-
kietijos su Rusija tiesiamą dujotiekį
„Nord Stream 2”, kurį D. Trump aršiai
kritikuoja. JAV prezidentas kaltino
Vokietiją esant Rusijos įkaite dėl šalies
priklausomybės nuo rusiškos energi-
jos, tačiau A. Merkel nesutiko su tokia
D. Trump pozicija.

„Jei Šaltojo karo metais mes im-
portavome didžiulius kiekius rusiškų
dujų, nesuprantu, kodėl dabartiniai lai-
kai yra prastesni. Mes galime pasakyti,

kad Rusija išlieka partnere”, – neti-
kėtai pareiškė A. Merkel.

„Ar mes norime padaryti Rusiją
priklausomą tik nuo Kinijos? Ar tai
yra mūsų europietiškas interesas? Aš
irgi taip nemanau”, – kalbėjo ji.

Vėliau kanclerė pridūrė, kad klai-
dinga būtų visiškai izoliuoti Rusiją.

„Geostrategiškai Europa negali
turėti interesų nutraukti visus ryšius
su Rusija”, – sakė A. Merkel.

Miuncheno saugumo konferenci-
joje taip pat dalyvaujantis Rusijos už-
sienio reikalų ministras S. Lavrovas pa-
reiškė, esą Rusija, nepaisant daugelio
spekuliacijų, yra suinteresuota, kad Eu-
ropos Sąjunga išliktų stipri ir atvira.

„Europos Sąjungos namui reika-
lingas kapitalinis remontas. Prieš mus
visus iškilo išties didžiulės užduotys,
o įveikti jas galime tik kartu”, – pri-
dūrė S. Lavrovas.

P. Manafort – mažiausiai 19 metų kalėjimo
Washingtonas (ELTA) Buvusiam

Jungtinių Valstijų prezidento Donald
Trump rinkimų kampanijos vadovui
Paul Manafort turėtų būti skirtas tarp
19 su puse ir 24 su puse metų kalėjimo,
pareiškė specialiojo prokuroro Robert
Mueller komanda.

69 metų amžiaus P. Manafort buvo
nuteistas pernai rugpjūtį už aštuonis
finansinius nusikaltimus, įskaitant
mokesčių vengimą ir sukčiavimą.

„P. Manafort bent dešimtmetį vei-
kė taip, lyg būtų aukščiau įstatymo, ir

iš federalinės vyriausybės ir įvairių fi-
nansų institucijų išviliojo milijonus
dolerių”, – rašoma R. Mueller koman-
dos teismo nuosprendžio rekomenda-
cijoje.

P. Manafort, ilgametis respubli-
konų partijos partneris, du mėnesius
vadovavęs D. Trump rinkimų kampa-
nijai, buvo pirmasis žmogus, kuriam
kaltinimus pateikė R. Mueller. Praėjus
mėnesiui po kaltinimų pateikimo, P.
Manafort pripažino daręs poveikį liu-
dytojams Washingtone. 

Derybose su Rusija proveržio nepasiekta
Miunchenas (BNS) – Rusija per va-

sario 15 dieną vykusias derybas nepa-
rodė „jokių naujų ženklų”, kad norėtų
išsaugoti svarbų Šaltojo karo laikų
branduolinės ginkluotės kontrolės su-
sitarimą, nurodė NATO vadovas Eu-
ropoje augant nerimui dėl potencialių
naujų ginklavimosi varžybų.

Generalinis sekretorius Jens Stol-
tenberg pareiškė, kad per susitikimą su
Rusijos užsienio reikalų ministru Ser-
gejumi Lavrovu nebuvo pasiekta pro-
veržio ar išgirsta kokių nors užuo-
 minų, kad Maskva galėtų nusileisti
ginče dėl vienos raketos sistemos, kuri,
NATO teigimu, pažeidžia Vidutinio

nuotolio branduolinių pajėgų (INF) su-
tartį.

Washingtonas anksčiau šį mėnesį
pradėjo pusmetį truksiantį traukimo-
si iš INF sutarties procesą, atsakydamas
į Maskvos sprendimą dislokuoti rake-
tas 9M729. Rusija savo ruožtu paskelbė,
kad nebedalyvaus sutartyje.

NATO ragina Rusiją atsikratyti
šios raketų sistemos, pareigūnų teigi-
mu, galinčios smogti Europos sosti-
nėms, tokioms kaip Londonas. Aljansas
sako, kad tokiu atveju susitarimą pa-
vyktų išsaugoti.

NATO jau pradėjo ruoštis pasauliui
be INF sutarties.

Pašalino buvusį JAV kardinolą
Vatikanas (BNS) – Po-

piežius Pranciškus pašalino iš
kunigų luomo buvusį JAV kar-
dinolą Theodore McCarrick,
kaltinamą maždaug prieš 50
metų lytiškai išnaudojusį ne-
pilnamečius, sakoma Vatika-
no paskelbtame pareiškime.

Pontifikas šį sprendimą
priėmė Tikėjimo doktrinos
kongregacijai priėmus apkal-
tinamąją nutartį amerikiečio
dvasininko atžvilgiu.

Pranciškus pernai spalį
nurodė atlikti išsamų Vatika-
nų archyvų tyrimą, kaip  Th.
Mc Car rick  kopė bažnytinės
karjeros laiptais, nepaisant kaltini-
mų, jog jis seksualiai išnaudojo semi-
naristus ir jaunus kunigus. Tąsyk po-
piežius pabrėžė, kad išnaudojimų
dangstymas nebegali būti toleruoja-
mas.

Liepą T. McCarrick dėl šių kalti-
nimų buvo priverstas atsistatydinti.

Konservatyvus arkivyskupas, bu-
vęs Vatikano pasiuntinys Washingto-
ne Carlo Maria Vigano rugpjūčio mė-

nesį sukėlė skandalą pareiškęs, kad
Pranciškus asmeniškai penkerius me-
tus ignoravo įtarimus dėl T. McCarrick
ir paraginęs pontifiką atsistatydinti.

Šis skandalas atskleidė skilimą
Bažnyčioje tarp  kai kurių ultrakon-
servatyvių katalikų ir popiežiaus, kurį
jie laiko pavojingu progresyviuoju,
didesnį dėmesį skiriančiu sociali-
niams klausimams, o ne tradiciniams
Bažnyčios reikalams.

Popiežius iš kunigų luomo pašalino buvusį kardino-
lą Th. McCarrick. The�New�York�Times�nuotr.�

užlietų kauno marių kaimų dainavimo tradicijos
įtrauktos į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių
sąrašą. Etaplius�nuotr.�
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Atkelta iš 7 psl.

Ji liudija apie reikšmingą užsienio
lietuvių indėlį siekiant įtvirtinti Lie-
tuvos valstybingumą, yra Lietuvos ir
užsienio lietuvių bendradarbiavimo
pavyzdys.

„Labai džiugu, kad Vasario 16-ąją
sulaukėme tiek daug lankytojų, ku-
riuos sudomino ir ši unikali vėliava, ir
pats mūsų muziejus-biblioteka, kuria-
me galima pamatyti nuolatinę ekspo-
ziciją. Didelio susidomėjimo susilaukė
po Lietuvos miestus keliavusi ir vėl at-
gal sugrįžusi kilnojama ekspozicija,
skirta Lietuvos ir JAV šimto metų
draugystei ‘Per Atlantą’, o taip pat ne-
seniai atidaryta paroda „sUKurti tiL-
Tai”, skirta Jungtinės Karalystės ir Lie-
tuvos visuomeniniams ryšiams bei
dviejų šalių bendradarbiavimo šimt-
mečiui”, – sakė A. Antanaitis.

Laisvės kovas primins 
Partizanų alėja

Vasario 16-ąją Kaune atsirado ir
dar vienas labai svarbus akcentas – mi-
nint 70-tąsias Lietuvos laisvės kovos są-
jūdžio (LLKS) deklaracijos pasirašymo
metines čia atidaryta Partizanų alėja,
kuri tapo tokiu simboliu, kuris Lietu-
vos širdyje primena visas partizanų
apygardas, iš kurių vadai ir atvyko į
Minaičius pasirašyti deklaracijos. 

Šią deklaraciją pasirašė LLKS Ta-
rybos Prezidiumo pirmininkas Jonas

Atkelta iš 1 psl.

JAV lietuvių bendruomenė iškil-
mingai pasitinka ir švenčia moder-
nios Lietuvos valstybės gimtadienį.
LR ambasadorius JAV ir Meksikai Ro-
landas Kriščiūnas ir Lietuvos diplo-
matai dalyvauja įvairiuose JAV lietu-
vių organizuojamuose Lietuvos vals-
tybės atkūrimo dienos šventiniuose
renginiuose.

,,1918 m. Nepriklausomybės Aktas,
1949 m. Minaičių laisvės deklaracija, ar
šiemet minimi Baltijos kelio 30-ies, ir
narystės NATO bei ES 15-os metų ju-
biliejai  suteikia mums jėgų ir  įkve-
pia pasididžiavimo mūsų tautos isto-
rija. Švęsdami šiuos iškilius jubilie-
jus neužmirškite džiaugtis ir šių die-
nų laimėjimais. Daugelis amerikiečių
nustemba, kai sužino, kad net 90-yje iš
100 geriausių pasaulyje universitetų
yra naudojami Lietuvoje pagaminti

lazeriai, o pasaulyje didžiausią lazerį
gamina būtent Lietuvos bendrovė.
Mūsų šalies pasiekimai biotechnolo-
gijų ir laisvės gyvybės mokslų srityse,
studentų laimėjimai tarptautinėse
olimpiadose, mūsų menininkų ir lie-
tuvių kilmės architektų pasiekimai
garsina Lietuvos vardą ir leidžia su pa-
sitikėjimu žvelgti į ateitį," minėji-
muose Baltimorėje ir Washingtone
kalbėjo ambasadorius R. Kriščiūnas.

Baltimorėje  Lietuvos nepriklau-
somybės šventė buvo surengta vasario
15-ąją. Ji vyko Lietuvių namuose, įkur-
tuose 1921 metais, kuriuose veikia mu-
ziejus, lietuviška – seniausia Jungti-
nėse Amerikos Valstijose etninė bib-
lioteka, Mažosios Lietuvos parkas ir
yra daug kitų lietuviškų akcentų. 

Vasario 17 dieną Lietuvos valsty-
bės atkūrimo dienos minėjimą, ben-
dradarbiaudama su Lietuvos ambasa-
da JAV ir Lietuvių katalikų misija, su-

rengė Washingtono Lietuvių Ben-
druomenė. Šiluvos Švč. Mergelės Ma-
rijos koplyčioje Nacionalinėje bazili-
koje buvo aukojamos iškilmingos šv.
Mišios, kurias atnašavo Lietuvos vys-
kupų konferencijos delegatas užsie-
nio lietuviams prelatas Edmundas Put-
rimas.  

Šventėje dalyvavo JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) vykdomoji pir-
mininkė Austėja Sruoga, buvo surengti
Lietuvių mokyklos Vašingtone ir Kris-
tijono Donelaičio lituanistinės mo-
kyklos mokinių koncertai. 

Lietuvos diplomatai vasario 16
d. dalyvavo Lietuvos valstybės atkūri-
mo dienos renginiuose Rochesterio
mieste ir Lietuvių mokykloje Vašing-
tone. Mokyklos mokinius ir visą mo-
kyklos bendruomenę sveikino amba-
sados patarėjas Kęstutis Vaškelevi-
čius. 

O ambasados II sekretorius Ta-

das Kubilius pasveikino Edvardo Ger-
vicko lituanistinės mokyklos Roches-
teryje bendruomenę su Lietuvos vals-
tybės atkūrimo diena, padėkojo už
puoselėjamas lietuviškas tradicijas,
padovanojo lietuvių kalbos besimo-
kantiems vaikams ir suaugusiems lie-
tuviškų knygų. Vasario 16-osios proga
surengtame iškilmingame minėjime
dalyvavo Lietuvos garbės konsulas
New Yorko valstijoje Rimas Antanas
Česonis, JAV LB atstovai iš New Yorko,
koncertavo vyrų vokalinis ansamblis iš
Los Angeles „Tolimi aidai“.

Visos Lietuvių Bendruomenės
Jungtinėse Amerikos Valstijose rengia
daugybę Vasario 16-ajai skirtų šventi-
nių renginių įvairiuose miestuose ir
vietovėse, kur gyvena lietuviai. 

Lietuvos Respublikos ambasados
JAV informacija

Lietuvos diplomatai JAV šventė kartu su tautiečiais

Lietuvių mokyklos Vašingtone choras. kristijono Donelaičio mokyklos mokiniai.

Žemaitis-Vytautas bei Tarybos nariai
– Aleksandras Grybinas-Faustas, Vy-
tautas Gužas-Kardas, Juozas Šibaila-
Merainis, Bronislovas Liesis-Naktis,
Leonardas Grigonis-Užpalis, Adolfas
Ramanauskas-Vanagas, Petras Bart-
kus-Žadgaila.

1999 metais Lietuvos Respublikos
Seimas, įvertindamas Deklaracijos
reikšmę Lietuvos valstybės tęstinu-
mui, priėmė LR įstatymą dėl LLKS Ta-
rybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos
ir nustatė šio dokumento statusą Lie-
tuvos Respublikos teisės sistemoje –
pripažino jį kaip Lietuvos valstybės
tęstinumui reikšmingą teisės aktą. 2010
m. Laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją
pasirašiusiems aštuoniems partiza-
nams suteiktas signatarų statusas.

Per pastaruosius dešimtmečius
atskiros partizanų apygardos jau buvo
įamžintos jų veikimo centruose, bet iki
šiol Lietuvoje nebuvo kompozicijos,
įamžinančios visas veikusias partiza-
nų apygardas vienoje vietoje. Nuo šiol
ji yra Kaune, Senosiose kapinėse Vy-
tauto gatvėje.

Dar 2010 metais Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjungos inicia-
tyva ir aukotojų lėšomis Kauno Seno-
siose kapinėse buvo pastatytas pa-
minklas Kovotojų už Lietuvos laisvę
Motinoms, kurios savo sūnus laisvės
ginti išleido į devynias partizanų apy-
gardas. Šio projekto autoriai kartu
buvo parengę ir „Partizanų alėjos”
projektą, turėjusį įamžinti visas par-
tizanų apygardas, veikusias Lietuvoje.

Ji buvo suplanuota ir veda nuo pa-
minklo, pro Kauno Tremties ir rezis-
tencijos muziejų link Vytauto pros-
pekto.

Šio projekto įgyvendintojams iki
pat 2018 metų dėl lėšų trūkumo ir biu-
rokratinių kliūčių alėjos niekaip ne-
pavyko įkurti. Ir tik pernai buvo gau-
tas Kultūros paveldo departamento
leidimas, o dalinę paramą (beveik 42
ūkstančius eurų) projekto įgyvendi-
nimui paskyrė „Kauno akcentai” –
programa, kuri leidžia remiant Kauno
miesto savivaldybei įgyvendinti mies-
to puošimo ir tvarkymo projektus.
Savo lėšomis taip pat prisidėjo ir pri-
vatūs aukotojai.

Šio projekto autoriai – skulpto-
rius Vidmantas Gylikis, architektai
Jonas Anuškevičius ir Vytenis Izokai-
tis. Dviejų metrų pločio ir 83 metrų il-
gio alėją sudaro 10 rūdinto lakštinio
plieno stelų su dvigubo kryžiaus plokš-
te: viena įvadinė ir devynios, kuriose
yra įrašyti visoje Lietuvoje veikusių
partizanų apygardų pavadinimai bei
veikimo metai. Greta stelų bus paso-
dinti simboliniai ąžuolai laisvės ko-
votojų atminimui.

Vasario 16-ąją atidarius Partizanų
alėją, greta kiekvienos stelos buvo už-
degtos žvakės, padėtos gėlės ir prisi-
minti tų laisvės kovotojai. Iškilmių
metu kalbėjo buvę partizanai, maldos
žodį tarė Kauno arkivyskupas emeritas
Sigitas Tamkevičius. 

Šios idėjos įgyvendintojai teigia,
kad pirmoji tokia paminklų kompozi-
cija, įamžinanti visas partizanų apy-
gardas vienoje vietoje – tai pagarbos ir
padėkos ženklas visiems daugiau nei 20
tūkstančių miško brolių, kovojusių už
Lietuvos Nepriklausomybę.

Vasario 16-oji
Kaune

Partizanų alėja įamžino visas partizanų apygardas. A.�Vaškevičiaus�nuotr.
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RASA SĖJONAITĖ 

Atslinkusi gili ir šalta žiema – pirmiau-
sia iššūkis mūsų mažiesiems draugams.
Atokiau nuo triukšmingų miesto erdvių,
arčiau miško gyvenantys žmonės su-
laukia ne tik gausaus būrio žiemojančių
paukščių – į kie mus užsuka ir išalkusios
stirnos, at šuoliuoja bet kokią baimę
nugalėję zuikiai, grobio ieško lapės ir net
vil kai. 

Arčiau gamtos gyvenančių to-
kie žiemos speigų atginti sve-
čiai seniai nebestebina, o štai

miesto žmogus su trinka, kai savo namų
kieme ar daugiaaukščio balkone neti-
kėtai pamato būrį žvirblių, zylučių ar
kitokių į šiltuosius kraštus neišskri-
dusių sparnuočių. Sutrinka, nes, ne-
mokėdami čiul buonėlių kalbos, gali
ir nesupras ti, ko gi jie prašo. Čia jau ir
liaudies išmintis akis pabado: „Sotus al-
kano neužjaus”. Iš tiesų žmonių atjauta
paukščiams šaltuoju metų laiku gy vy-
 biškai būtina. Ypač gilią, speiguotą ir
snieguotą žiemą paukščiai savimi pa-
sirūpinti negali, todėl artumo ne vengia
ir lesalo ieško gyvenamųjų na mų kie-
muose. Netiesa, kad žmogus, maitin-
damas paukščius – tiek sparnuočius,
tiek gėlųjų vandenų – gulbes, antis –
pripratina ir taip kišasi į na tūralų
laukinės gamtos procesą, ne va, lesi-
nami paukščiai pamiršta savo esminius
instinktus, pripranta prie žmogaus
pagalbos, o likusios žiemoti gulbės ar
antys užšąlančiuose telkiniuose vė-
liau, spūstelėjus šalčiui, įšala vande-
nyje. Kaip teigia ornitologai, to kie tei-
giniai (nors gal ir turi kris lelį tiesos),
nei moksliniais tyrimais, nei logiš-
kais pastebėjimais nepagrįs ti: į ledo
spąstus patenka daugiausia tik gul-
bės nebylės, o tiek pat ir ten pat maiti-
namos didžiosios antys išvengia ledo
spąstų. Pasitaiko, kad į ledą įšąla vė-
lyvų vadų jaunikliai, kurie iki už-
 šąlant vandens telkiniui dar būna ne-
 spėję išmokti skraidyti.

Vaišingi šeimininkai – 
menininkų šeima

„Visą laiką mūsų namuose buvo
įprasta tiek žiemą, tiek vasarą paka bin-

Turime šimtą vištų, kurios nededa kiaušinių
ti ant medžio šakos lašinių zylu tėms bei
sniegenoms, paberti lesalo žvirbliams
ir geniams”, – pasakoja nuosavo namo
šeimininkai, menininkai Ginta ir Ni-
das Mačiai, kurie nepavargsta pasirū-
pinti didžiu lių margaspalvių plunks-
nuočių ūkiu, ir namų kiemo medžius
yra nuka binėję Nido rankomis su-
meistrau to mis lesyklėlėmis. Ginta
sako, kad jų kieme atšalus orui pa-
ukščių būna tiek, kad vos spėji suktis.
Žinant, kad kiekviena sparnuočių rū-
šis gyvena kolonijomis, tai ir svečiuo-
jasi pas Ma čius kieme atskirais būriais.
La šinukus apgula tai zylės, tai pasistip -
rinti atskrenda žaliukės, tai, žiūrėk, ra-
tus aplink lesyklėles suka kėkštai, o
kur dar gražuolės sniegenos, kurios
džiaugsmingai pakelia nuotaiką, pu-
 rendamos savo plunksnas ir niekaip ne-
galėdamos atsidžiaugti vaišingais šei-
mininkais. Liūdniau, kai žmogus tam-
pa bejėgis prieš gamtą tada, kai į ma-
žųjų sparnuočių kompaniją įsisuka
koks vanagas. Nei apginsi, nei nu vysi.
„Tenka kartais matyti paukštu kus, ge-
rokai pataršytus vištvanagių. Jie net
dieną kaip snaiperiai skrodžia erdvę, ir
jau tų mažųjų neapsaugosi niekaip.
Kai būna pasnigę, randame plunksnų,
kurios išduoda šio liūdno likimo au-
kas”, – sako Nidas.

Draugystės su sparnuočiais 
vaisiai akivaizdūs

Ne kartą Mačiams teko girdėti
žmo nių aimanas, kad lesinti paukš čius
– tikras vargas. Apdergia pa lan ges, bal-
konų turėklus, o gražesnių na mų fa-
sadus „puošia” paukštiškų atliekų
„girliandos”. Ginta Mačienė į tai nu-
moja ranka, sakydama, kad ne didelis
vargas paimti skudurą ir pa liktą pa-
ukščių nepageidaujamą „tur tą” nu-
valyti. Juk visada bičiulystė ir gyve-
nimas darnoje su gamta anksčiau ar
vėliau, vienaip ar kitaip atsi perka.
Pavyzdžiui, daug metų lesi nantys pa-
ukščius Mačiai savo kieme turi dabar
paukščių dovanotą gražų laukinį ka-
dagį, kurio sėklą mainais už lesalą pa-
ukščiai atitempė iš miško ir jų namų
kieme pasėjo. Iš paukščių atneštų sėk-
lų sudygo labai skanių agrastų krū-
mas, o pievą papuošė mė lynos nema-
tytos gėlės. „Nežinau, ku ris čia taip

Paukščiai žino, kuriame aukšte būna šeimininkai, todėl nesulaukę laiku lesalo, snapais barbena į langą, taip primindami apie save.
G.�ir�N.�Mačių�nuotraukos

Ginta Mačienė juokauja, kad turi vištų  ūkį,
tik jos vištos kiaušinių nededa

Nidas Mačys  prie miško kadagio, kurį ,,pa-
sėjo”  šeimos lesinami sparnuočiai. Pasisotinę ir laimingi…

Štai toks didelis sanitarų būrys Mačių namų
kieme vaduoja vaismedžius nuo kenkėjų. 

Šaltuoju metų laiku tokia sparnuotų drau-
gų puota itin dažna.
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-

tamente. keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

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

Tel. 331-221-9004

Chirurgai akiŲ ligos

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarti�galima�angliškai�arba�lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

ADVOKATAI

nuoširdžiai pasidarbavo, nestovėjau,
nemačiau. Galiu tik įtarti, kad tai bus
arba kėkšto, arba ku rios nors rūšies
zylutės darbas”, –  juokiasi Ginta Ma-
čienė. Šeimininkė sako, kad daugelis
stebisi, jog jie ir vasarą paukščius le-
sina, bet Ginta sako, kad kažkur skai-
tė, jog jokios žalos nebus, jeigu ir va-
sarą žmonės, norėdami išsaugoti drau-
gystės ryšį su sparnuočiais, juos pa-
lesins. „Juk ne tik šaltuoju metų laiku
maitindami paukščius saugome jų po-
puliaciją, vasarą jie irgi peri ir ne vi-
sada gali tinkamai pasirūpinti mais-
tu”, – sako Ginta Mačienė. 

Mačių šeima neatsidžiaugia tuo,
kad  karštą vasarą jų kieme nebūna
tiek daug vabzdžių, neerzina musės, uo-
dai.

„Mūsų manymu, pagelbėdami pa-
ukščiams susirasti maisto ir taip iš-
tverti sunkią žiemą, iš to gauname
naudos ir sau, nors ją ir ne visuomet
galima pajusti: šalia lesyklų net ir žie-
mą zylės, geniai ar bukučiai, ati džiai
apžiūrinėdami medžių kamie nus, ša-
keles, medines tvoras ir pasta tų sienas,
sunaikina daug ten esančių vabzdžių
kenkėjų kiaušinėlių, lėliukių. Todėl pa-
stebėjome, kad rudenį tu rime dosnes-
nį vaisių derlių. Vaisme džiai veda svei-
kesnius obuolius, kriaušes, slyvas”, –
sako Nidas Mačys. „O man nieko nėra
gražiau, kai var nėnai pavasarį savo
jauniklius susodi na ant mūsų lesyk-
lėlių ir juos le sina”, – juokias Ginta.
Abu šeimi ninkai džiaugiasi paukščių
draugija ir kiekvieną kartą stebi, kaip
pasto vūs jų kiemo gyventojai reaguo-
ja į juos. Gal koks šimtas ar daugiau
žvirblių, kurie įsikūrę tujų gyvatvorėje,
vos išgirdę kieme Gintos ir Nido bal-
sus, nutyla, bet tereikia šeiminin kams
įeiti į vidų, kai karklažvirbliai prade-
da taip „koncertuoti”, kad net ilgaam-
žės tujos nuo jų čirškėjimo linguoja. 

Gyvena tarsi didelėje šeimoje

Drąsesni paukščiai visada atpa žįs-
ta Gintos ir Nido balsus, ir jeigu jie

kieme dirba kokius darbus, žiūrėk,
tuoj pat atlekia, atsitupia ant šakų ir
stebi.  

„Jie labai gudrūs. Kai baigiasi le-
syklėlėse maistas, jie žino, kuriame
aukšte ir kuriame kambaryje mes pa-
 prastai būname. Jeigu laiku nepabe ria-
me lesalo, atskrenda prie lango ir sna-
pu pradeda į stiklą barbenti”, – sako Ni-
das. „Net, kai turėjome katytę Sarą, jie
ir jos nebijodavo, lygiai taip pat snapais
‘aliarmą’ keldavo dėl pasibaigusio le-
salo”, – pritaria vyrui Ginta. 

Prieš metus Mačių katytė iške-
liavo į kačių rojų. Tad dabar, kai šei-
mi ninkų kas nors klausia, ar turi
namie kokį gyvūnėlį, šie atsako, kad
turi šimtą „vištų”, tik ypatingų – ku-
rios nededa kiaušinių. Bet net ir ne-
de dančios Mačių „vištaitės” reika-
lau ja žmogiškos pagalbos ir dėme-
sio. Žiū rėk, koks varnėnų jauniklis,
nemo kantis dar gerai skraidyti, prisi -
tren kia ir guli vidury kiemo. Tada
Ginta juos surankioja, dėžutėje palai -
ko, palesina, kol sutvirtėja, ir palei-
džia į laisvę. 

Mačių šeima sako, kad nuolat
ras dami maisto vienoje vietoje, pa va-
sarį jų globojami paukščiai lizdus
suka netoli jų namų. „Be to, ir pačiam
žmogui naudinga bei smagu pažinti
paukščius, jais grožėtis, pripratinus
juos gyventi šalia. Gražu ir gera, kai
įrengtoje lesykloje kasdien puotauja
įvairių rūšių zylės, sukinėjasi vik-
rus bukutis, kaukši margieji geniai,
švilpauja juodagalvės sniegenos. Ma-
nau, tai puiki priemonė skatinti ir vai-
kus pažinti paukščius, mokyti juos ge-
rumo, atsakingumo, aiškinti apie
gamtoje vykstančius procesus”, – vie-
nas kitam pritardami sako Ginta ir Ni-
das Mačiai.

P. S. Nors gamta jau žvalgosi pa va-
sario, iš tiesų pats laikas pasirū pin ti ne
tik inkilėliais, bet ir lesyklė lėmis kitai
žiemai, kuri, ką gali ži noti, gali būti to-
kia pat šalta ir gili, kaip ir šiemet. Juk
neveltui sakoma, kad roges žiemai tep-
ti reikia vasarą.

A † A
SOFIA PUMPUTIS

(SKRIPKUS)
Mirė 2019 m. vasario 16 d., sulaukusi 98 metų.
Nuliūdę liko: sūnūs Klaudijus (Birutė) ir Virginijus (Bernie),

duktė Eugenia (Jerry) Sychra, 6 anūkai ir 5 proanūkiai. 
A. a. Sofia buvo a. a. Felikso Pumpučio žmona.
Atsisveikinimas vasario 19 d., antradienį, nuo 9 iki 10 val. r. Pa  -

laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 Str., Lemont, IL.
10 val. r. bus laikomos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių a. a.
Sofia Pumputis bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 

Kviečiame palydėti velionę į amžinojo poilsio vietą. 

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direktorius – Pailos Gaidas Funeral Home, 
tel. 708-974-4410. 
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CIURLIONIO   GALERIJOJE   cikagoje

Ieva  BagdonE

ŠIUOLAIKINIO MENO PARODOS ATIDArYMAS 
ir susitikimas su autore

VASARIO 23D.          14.00VAL.^ ^

5620 S Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Remėjai:

V I Z I J s

       

� Vasario 24 d., sekmadienį, Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) po 10 val. r. lietu-
viškų šv. Mišių vyks Vasario 16-tosios ir Kovo
11-tosios minėjimas, kurį rengia JAV LB Brigh-
ton Parko apylinkės valdyba. Prelegentas prof.
Darius Kučinskas, naudodamasis ,,Power
Point” technologija, kalbės tema ,,Muzikinio
garso įrašai kelyje į Nepriklausomybę”. Me-
ninę programą atliks akordeonistas Rimas
Pumputis ir solistas Algimantas Barniš-
kis. Vaišės. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
Programa ir vaišės – nemokamos.

� Vasario 24 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias už a. a. Ričar-
da Petersoną (15 m. mirties sukaktis) ir a. a.
Stasę Petersonienę bei a. a. Ramunę Lukie-
nę. Kviečiame atvykti visus, kurie pažinojo ar
kartu dirbo Čikagos lituanistinėje mokykloje,
Pedagoginiame lituanistikos institute, Litua-
nistikos tyrimo ir studijų centre, pasimelsti už
šiuos lietuvybei pasišventusius tautiečius.
Po šv. Mišių – vaišės Centro kavinėje.

www.draugas.org

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Balandžio 13 d., šeštadienį, nuo 11 val. r. iki 3 val. p. p. Palos Country Club
(Orland Park, IL) vyks Čikagos Šv. Kazimiero akademijos / Marijos mergaičių
gimnazijos (Maria High School) alumnių pobūvis. Gimnazijos�laikų prisiminimais
pasidalinti�alumnių�susitikime�(reunion)�ypač�kviečiamos�tos,�kurių�gimnazijos�bai-
gimo�metai�baigiasi�skaičiais�4�ar�9,�t.y.�šiemet�–�jubiliejiniai.�Išankstinė�registracija
iki kovo 9 d. –� su� nuolaida.� Pobūvį� koordinuoja�Maria� Kaupas� Center,� daugiau
informacijos�(anglų�kalba)�tel.: 773-925-8686.

KAS�GALITE,�ATNEŠKITE�„FANTŲ”�LOTERIJAI�– AčIū!!!

Sol. Nida Grigalavičiūtė ir šokių grupė „Suktinis”
Šiupinio vakarienė

Dainos ir šokiai su A. Barniškiu, loterija...

Stalus ir vietas prašome iš anksto užsisakyti pas
Ramūną Buntiną – tel. 630-969-1316

Auka:�iš�anksto�–�40 dol.�prie�durų�45 dol.

Čekį prašome rašyti –�„Foundation�of�Lithuania�Minor”�ir�siųsti:
Ramūnas Buntinas
908 Rob Roy Place

Downers Grove, IL 60516

Mažosios Lietuvos fondas ir draugija
maloniai kviečia Jus paskutinį kartą atvykti į

tradicinį Užgavėnių

Šiupinį
2019 m. kovo mėn. 2 d.

šeštadienį
6 val. vakaroBalzeko Lietuvių kultūros muziejaus „Gintaro” salėje

6500  South Pulaski Road
(Mašinas bus galima statyti kitoje pusėje gatvės esančio Republic Bank aikštelėje)

Pabendravimas 6–6:45 val. v.

Meninė programa:

sustok...

lietuvių meno ansamblis

2019 m. kovo 2 d. 7:00 v.v.

Trinity Christian College Ozinga Chapel Auditorium

6601 W. College Drive, Palos Heights, IL 60463

BILIETAI  suaugusiems $25 iš anksto, $30 koncerto dieną  |  jaunimui iki 17m. $10

PIRKTI  www.dainava.us  |  800-838-3006  |  lietuviškose parapijose  |  PLC raštinėje

2019 m. kovo 2 d. 7 val. v.
Trinity Christian College Ozinga Chapel Auditorium

6601 W. College Drive, Palos Heights, IL 60463

BILIetaI suaugusiems $25 iš anksto, $30 koncerto dieną / jaunimui iki 17 m. $10
Pirkti www.dainava.us / 800-838-3006 / lietuviškose parapijose / PLC raštinėje

Lietuvių Fondas praneša,�kad�paraiškos 2019 metų projektų
paramai�gauti�bus�priimamos�iki�2019 m. balandžio 1 d.

Lietuvių�Fondas�remia:�švietimą,�kultūrą,�lietuvių�išeivijos�ben-
druomenes,�jaunimą.�Elektroninę�paraišką�rasite�LF�tinklalapyje
www.lithuanianfoundation.org/LT/parama-projektams/

Floridos lietuviai kviečiami

kartu atšvęsti Lietuvos

Nepriklausomybės ir

Nepriklausomybės atkūrimo

dienas dalyvaujant

tradiciniame dviračių žygyje. 

Atmynę dviračiais prie jūros,
kepsime šašlykus. Žygis vyks

sekmadienį, vasario 24 d., 10

val. r. adresu: 1523 Periwinkle

Way, Sanibel, FL 33957.

Daugiau informacijos suteiks
Valdis, tel. 239-560-3569, 

Domas, tel. 678-897-9163 

arba Zita, tel. 239-322-4303

„Draugo” laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti aukojo:
100 dol. Jonas�V.�Dunčia,�Newtown,�PA.
50 dol. Aldona�M.�Grinis,�St.�Pete�Beach,�FL;�Gediminas�Damašius,�Libertyville,�IL;
Algimantas� Norkevičius,�Westborough,�MA;� Roma� Žilionis,� Baltimore,�MD;� Vida
Morris,�Yarmouth�Port,�MA;�Veronika�Švabienė,�Lemont,�IL;�Pijus�Stončius,�Orland
Park,�IL.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.


