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Brangūs pasaulio lietuviai, 

Vasario 16-osios aktas – tai mūsų tautos vilčių ir stiprybės dokumentas.

Jame amžiams įrašyta meilė Lietuvai, žmonių drąsa ir pasiaukojimas, oru-
mas ir daugiau niekada neišblėsusi atgautos laisvės dvasia.

Ši diena prikėlė valstybę naujam gyvenimui ir padovanojo mums ateitį.

Beveik šimtametę Lietuvą šiandien kuriame ir stipriname visi, kiekvienas
semiamės iš jos ryžto ir jėgų, jaučiame mums perduotą pareigą kantriai ir
atsakingai ją ginti.

Tebūna Lietuva mums tvirčiausia atrama ir įkvėpimo šaltinis. 

Tegul Vasario 16-osios džiaugsmas pasiekia visus mūsų tautiečius ir drau-
gus, tegul Tėvynės vardas pakiliai skamba visame pasaulyje. 

Gražios ir prasmingos Valstybės atkūrimo dienos!

Dalia Grybauskaitė
Lietuvos Respublikos Prezidentė

Pasitinkame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. 
Iki didžiojo jubiliejaus liko 364 dienos.

Virtualioje parodoje – Vasario 16-osios minėjimų užsienyje istorija
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Ta-
ryba pasirašė Lietuvos Nepri-
klausomybės aktą, skelbiantį,
kad „Lietuva atstatanti nepri-
klausomą, demokratiniais pa-
matais sutvarkytą Lietuvos vals-
tybę, su sostine Vilniuje ir tą vals-
tybę atskirianti nuo visų valstybių
ryšių, kurie yra buvę su kitomis
tautomis”. Sovietų Sąjungai 1940
m. okupavus Lietuvą, buvo su-
naikinta egzistavusi valstybė ir jos
švenčių tradicijos. Sovietmečiu
Lietuvoje drausta švęsti valstybės
atkūrimo dieną, tad Vasario 16-
osios minėjimai užsienio lietuvių
bendruomenėse įgavo ypatin-
gą reikšmę. – 14 psl. Vasario 16-osios 30-ųjų metinių minėjimas Washingtone. 1948 m.                            LCVA nuotraukos
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macijos sektoriaus „banginių” apetitai bei mažės ko-
rumpuotų valstybės biurokratų ir daug kitų gyvy-
biškai svarbių dalykų. 

Jeigu mūsų krašto apsauga bei kalėjimų depar-
tamentai pirks mažiau vadinamųjų „auksinių šaukš-
tų”, jei konkursus pelningiems statybų darbams
laimės ne tik valdžioje esančiųjų giminės, pažįstami
ir vaikai (paskutinysis nutikimas Vilkaviškyje), jei
Lietuvoje daugės nuoširdaus susirūpinimo, kaip iš-
saugoti lietuviškumą, mažės karingojo liberalizmo
ir tolerancijos per prievartą, kada mus atkakliai ver-
čia pritarti net abejotinoms europietiškoms nuosta-
toms, kurioms sveikas protas liepia nepritarti, – tada
galėsime LVŽS vadovybei dėkoti už nuoširdų triūsą.
O kol kas dėkoti nėra už ką, nors šimtadienis, kada
nemandagu piktai kritikuoti naujuosius, jau praėjo.
Kiek jau kartų Lietuva nusivylė paskubėjusi girti
naujuosius pranašus! Esama didelio pavojaus, kad R.
Karbauskis pakartos graudžiai liūdnas Rolando Pa-
kso, Viktoro Uspaskicho ir Arūno Valinsko istorijas.

Lietuvai nereikia užmaršių ir nenuoširdžių ly-
derių. Pirma parodykite, ką sugebate, ir tik po to iš
žiniasklaidos reikalaukite pakantumo ar net pagy-
rimų. Lietuvai verkiant būtini bent keli reikšmingi
ekonominiai ir kultūriniai pasiekimai, kurie įpūstų
vilties net didžiausiems pesimistams, nebenorin-
tiems nei didžiuotis lietuviška kilme, nei pasilikti Lie-
tuvoje („Baltijos tyrimų” apklausos sako, kad nusi-
vylusiųjų daugėja). 

Bet Lietuvai nereikia ir kosmopolitiškų, lietu-
vybei abejingų eurobiurokratų. Ar skaitėte paskutinį
žurnalisto Vladimiro Laučiaus tekstą „Vėl tik Lands-

bergis” (delfi.lt), kuriame Tėvynės są-
jungos-Lietuvos krikščionių demok-
ratų vadovas Gabrielius Landsbergis
nevadinamas nei konservatoriumi, nei
krikdemu, nei liberalu, o tik politinių
pažiūrų neturinčiu arba jas slepiančiu
eurobiurokratu? Jei Vl. Laučiaus prog-
nozės tikros, būtų skaudu ir liūdna.
Partija, kurią laikėme kaip patikimą at-
svarą Rusijos įtakoms bei agresyviems
liberalams, atkakliai brukantiems savo

tiesas be tolerancijos kitai nuomonei, – apsimetėlė,
be stuburo, be tvirtų įsitikinimų?!

Žinoma, Lietuvai nereikalingos ir valdančiųjų
kalbos, kad Rusijoje yra ir sektinų dvasingų pavyz-
džių. Kas be ko, kaip sakoma, pasitaiko išimčių, bet
išimtys tik patvirtina taisyklę. Su pažangiais rusais
mes bendraujame, juos remiame, bet tai nereiškia,
kad atėjo laikas Seime priiminėti Rusijos ambasa-
dorių arba iš tos šalies mokytis, kaip reikėtų auklė-
ti vaikus, gerbti kaimynines tautas ar krikščioniškai
gyventi. Jei Maskvoje ir Sank Peterburge būtų su-
rengti šimtatūkstantiniai mitingai, kurių dalyviai rei-
kalautų visoms Kremliaus kontroliuojamoms kari-
nėms pajėgoms trauktis iš Moldovos, Gruzijos, Uk-
rainos, jei Vakaruose gyvenantys rusai rengtų bent
jau piketus prie Rusijos ambasadų Vilniuje, Paryžiuje
ar Berlyne, reikalaudami prezidentą Vladimirą Pu-
tiną liautis puldinėjus taikias kaimynines šalis,
tada būtų kita kalba.

Dabar tokių mitingų nėra. Nėra ne vien dėl to,
kad V. Putinas šalyje įvedė griežtą diktatūrą bei cen-
zūrą. Šis reiškinys kur kas sudėtingesnis. Tiesiog Ru-
sija nenori grąžinti tai, ką ji per pastaruosius kelis
šimtus metų nesąžiningai užgrobė. Ir tikrai ne mes,
Vakarai, kalti, kad Rusija nepripažįsta savo klaidų.
Todėl nuoširdžiai nesuprantu, kaip kai kuriems lie-
tuviams apsiverčia liežuvis kritikuoti „supuvusius
Vakarus” priešpastatant „Rusijos dvasingumą”?
Taip, Vakarai kritikuotini, nes ten nepaisoma tautų
senbuvių interesų, per daug keliaklupsčiaujama
globalizmo ir liberalizmo dievui, tačiau agresyvioji,
grobuoniškoji Rusija mums taip pat ne pavyzdys.

Nesu iš tų patikliųjų, kurie rimtai
vertintų oficialius sveikinimus
oficialių švenčių proga. Jiems

neretai trūksta nuoširdumo. Valstybių
vadovai vieni kitiems šypsosi dažnai to
nė kiek nenorėdami. 

Tačiau pabrėžtinai ankstyvas ir
palankių žodžių kupinas naujojo JAV
prezidento laiškas, sveikinant mus Va-
sario 16-osios proga, nuteikė viltingai.
Naujojo Baltųjų rūmų šeimininko pa-
reiškimas, kad „Jungti nės Valstijos di-
džiuojasi, galėdamos Lietuvą vadinti drauge ir są-
jun gininke”, – viltingas. Taip pat daug žadantis JAV
prezidento kvietimas „ateityje dirbti kartu siekiant
bendrų tikslų”. 

Gal vis tik prieštaringas, ne visiems patrauklus,
išsišokti mėgs tantis Donald Trump neparduos mūsų
Rusijai už, sakykim, prekybines nuolaidas arba
bendrą kovą su terorizmu? Pavyzdžiui, buvęs JAV
ambasadorius prie NATO Nicholas Burns (ir ne tik
jis) žurnale „The Economist” paskelbtame straips-
nyje „Velnioniškas perdavimas” tvirtina, jog „ne-
būtinai viskas turi būti blogai”. Suprask – D. Trump
gali iš laikyti „budriai priešiškus JAV santykius su
Rusija”. 

O štai „Atlaso tinklas” (JAV) prezidentas Ale-
jandro A. Chafuen, duodamas interviu žurnalo
„IQ” apžvalgininkui Simui Čelutkai („Geroji D.
Trump pusė”), sako, kad „D. Trump neturėtų valdyti
kaip beprotis ar populistas, visiškai ignoruojantis
ekspertų balsą”. „Atlaso tinklo” prezidentas taip pat
pabrėžė, kad „valstybės vadovą supantys asmenys,
tarp jų ir paskirtasis patarėjas nacionalinio saugu-
mo klausimais Michael T. Flynn, nėra kokie nors Ru-
sijos prezidento Vladimiro Putino pakalikai”.

Įsimintinas ir buvusio Lietuvos ambasadoriaus
Jungtinėse Valstijose Žygimanto Pavilionio ko-
mentaras ,,Facebook” erdvėje, vos tik Lietuvos Pre-
zidentūra išplatino oficialiojo Washingtono sveiki-
nimus Vasario 16-osios proga. Į tokias pastabas tik-
rai verta įsiklausyti: užuot puolę kritikuoti D.
Trump pirmiausia ieškokime galimybių susidrau-
gauti, perduodant Baltijos šalių nerimą ir lūkesčius. 

Vis dėlto iš Washingtono atkeliavęs proginis pa-
sveikinimas tegul netampa pretekstu atsipalaiduo-
ti. Nesumanykime mažinti išlaidų karinėms reik-
mėms. Juolab kad šių metų rugsėjo mėnesį Rusija
šalia Lietuvos, Latvijos ir Estijos sienų rengia vie-
nas didžiausių per pastaruosius metus puolamojo po-
būdžio karines pratybas ZAPAD – 2017. Karinių ma-
nevrų metu bus imituojamos karinės atakos Vaka-
rų kryptimi. Kariniai ekspertai iš NATO aljanso per-
spėja dėl realaus pavojaus – tokios pratybos gali baig-
tis netikėtu įsiveržimu į Baltijos šalis. 

Kokios nuotaikos klostosi Lietuvoje? Lietuvos
valstiečių-žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Ramūnas
Karbauskis dar sykį nuvylė, kai paaiškėjo, jog Vals-
tybinei mokesčių inspekcijai nusiųstose deklaraci-
jose nenurodė Ispanijoje įsigyto nekilnojamojo tur-
to. Politiko bandymai teisintis „tiesiog pamiršus” bei
noras neva „nuoširdžiai atsiprašyti” rinkėjų, – neį-
tikinami. Juk paskola saulėtoje Ispanijoje nekilno-
jamam turtui įsigyti – ne menkutis sandoris, kurį mi-
lijonierius galėtų tiesiog užmiršti. 

Tačiau karčios tiesos esama ir R. Karbauskio iš-
platintame oficialiame pareiškime „Paliesti milži-
niški interesai. Nesustabdysite permainų, nežiūrint
visų išbandymų tai padaryti”. Kodėl jis taip atkak-
liai koneveikiamas? Juk man, eiliniam rinkėjui, ne
tiek svarbu, tyčia ar netyčia politikas pamiršo dek-
laruoti Ispanijoje įsigytą turtą, kieno nuomojamu au-
tomobiliu važinėja jo partijos nariai. Daugiau tvar-
kos ir sąžiningumo ištroškusiam lietuviui svar-
biausia, ar, į valdžią atėjus R. Karbauskio komandai,
tikrai sustiprės alkoholio kontrolė, bus pažaboti far-
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Nebūtinai viskas
turi būti blogai
GINTARAS VISOCKAS

JAV prezidentas D. Trump 
pasveikino Lietuvą

Su Vasario 16-ąja – Valstybės atkūrimo diena – Lie-
tuvą pasveikino naujasis Jungtinių Amerikos
Valstijų prezidentas Donald Trump. Prezidentei Da-

liai Grybauskaitei atsiųstame laiške su 99-uoju Lietuvos
nepriklausomybės jubiliejumi sveikinami ir visi šalies
žmonės.

„Jungtinės Valstijos didžiuojasi galėdamos Lietuvą va-
dinti drauge ir sąjungininke”, – pabrėžė JAV prezidentas
ir išsakė lūkestį dirbti kartu siekiant bendrų tikslų.

„Lietuva yra vertinama NATO sąjungininkė, kuri
rodo pavyzdį kitiems, vykdydama įsipareigojimus mūsų
bendrai gynybai – tą akivaizdžiai patvirtina didinamos
išlaidos gynybai, siekiant įgyvendinti sutartus NATO rei-
kalavimus. Lietuvos parama Afganistane ir kovojant su
ISIS dar kartą įrodo jos ryžtą siekti saugumo visame pasaulyje”, – rašoma D. Trump laiške
šalies vadovei.

JAV prezidentas įvertino Lietuvos vaidmenį skatinant demokratiją ir stiprinant tran-
satlantinę bendruomenę. D. Trump pabrėžė, kad Lietuvos parama Ukrainos suverenitetui ir
teritoriniam vientisumui, taip pat pastangos diversifikuoti energijos šaltinius padeda siekiant
bendro tikslo – didesnio Europos ir regiono saugumo. 

ELTA
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Šiandieną įžengėme į paskutiniuosius Lietuvos valstybės šimtmečio
metus – lygiai po metų švęsime atgautos Nepriklausomybės šimt-

metį. Visus šiuos metus prisiminsime žmones, organizacijas ar įvy-
kius, vienokiu ar kitokiu būdu įtakojusius Nepriklausomybės akto pa-
skelbimą 1918 metų vasarį – tiek anapus, tiek šiapus Atlanto. Pirma-

sis pasakojimas – apie Lietuvių informacijos biurus, veikusius išeivijoje
1911–1919 metais. Jis paremtas liudijimais, saugomais čia pat, už ke-
leto kvartalų nuo ,,Draugo” redakcijos pastato – Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Artėjant 1918 metų vasario 16 dienos Lietuvos Ne-
priklausomybės akto pasirašymo šimtmečiui, pravartu
prisiminti, kiek daug dirbo ir padarė Amerikoje gy-
venantys lietuviai, kad paremtų savo tautos Nepri-
klausomybės siekį. 

Autentiškos nuotraukos – iš privačios kolekcijos

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus archy-
vuose esama itin retų ir vertingų eksponatų,
liudijančių apie to laikmečio mūsų tautiečių

Amerikoje nuveiktus darbus. Fonduose yra dvi ori-
ginalios nuotraukos iš 1917–1919 metų. Jose įam-
žintas Lietuvių Tautos fondo išlaikomas Lietuvių in-
formacijos biuras Washingtone su jame tuo metu dir-
busiais žmonėmis. 

Abi nuotraukos į Balzeko muziejų pateko iš pri-
vačios garsaus visuomenininko ir muziejininko
Aleksandro Račkaus (1893–1965), palaidoto Čikago-
je, asmeninės kolekcijos. 

Viena iš šių nuotraukų buvo panaudota JAV iš-
leistos Lietuvių enciklopedijos (vadinamos Bostono
enciklopedijos) šešioliktame, Juozo Girniaus reda-
guotame tome. Bostono enciklopedijoje pateikiama
nemažai informacijos apie tai, ką veikė Europoje ir
vėliau JAV įkurti Lietuvių informacijos biurai. 

Čia rašoma, kad pirmasis biuras buvo įkurtas
Europoje, Prancūzijos sostinėje Paryžiuje 1911 me-
tais. Jo steigėjas – Lietuvos politikas ir diplomatas
Juozas Gabrys-Paršaitis. Fondo veiklą finansavo
Amerikos lietuviai. Biuro uždavinys buvo pasakoti
pasauliui apie Lietuvą, informuoti apie mūsų šalies
padėtį, ieškoti pasaulio šalių paramos Lietuvos Ne-
priklausomybės siekiams. 

Tais pačiais 1911-aisias, Lietuvių informacijos
biuro įsteigimo metais J. Gabrys dalyvavo Londono
tautų kongrese ir pirmą kartą Europos akivaizdoje
iškėlė Lietuvos klausimą, įteikdamas prancūzų ir
anglų kalbomis išspausdintą memorandumą. Jame
buvo aiškinama, kad lietuvių tauta skiriasi nuo sla-
vų ir germanų tautų. Paryžiuje sušauktame pir-

majame pasauliniame Pavergtųjų tautų suvažiavime,
kur buvo įkurta Pavergtųjų tautų sąjunga, J. Gabrys
taip pat dalyvavo kaip Lietuvos atstovas. Lietuvis
buvo išrinktas šios sąjungos reikalų vedėju. 

1915 metais Lietuvių informacijos biuras kartu
su Pavergtųjų tautų sąjunga perkeliamas į Šveicariją,
Lausanne miestą. 1916 metų vasarą nuspręsta padi-
dinti biuro narių skaičių. Prie J. Gabrio prisijungė
kunigas Juozas Purickis, kuris buvo paskirtas biu-
ro sekretoriumi ir Vladas Daumantas (Dzimidavi-
čius), kuriam buvo skirtos iždininko pareigos. Biu-
rui pavesta veikti dar nesančios Lietuvių tautos ta-
rybos delegacijos vardu. Tokia taryba buvo įkurta tik
1917 metais, atvykus kunigams Vincui Bartuškai iš
JAV ir Konstantinui Olšauskui iš Rusijos.  

Vyko pas Popiežių dėl 
Lietuvių dienos paskelbimo

Beje, V. Bartuška pasauliniame Pavergtųjų tau-
tų kongrese, vykusiame 1916 metų birželį Lausanne,
perskaitė reikalavimą suteikti Lietuvai nepriklau-
somybę. Maždaug tuo metu jis Romoje aplankė po-
piežių Benediktą XV ir paprašė jo suteikti leidimą vi-
sose pasaulio katalikų bažnyčiose paskelbti Lietuvių
dieną. Katalikiškas laikraštis „XXI amžius” 2008 metų
rugsėjo 26 dienos numeryje apie tai rašė:

1916 m. birželio 27–29 dienomis Šveicarijoje, Lo-
zanoje, vyko Pavergtųjų tautų kongresas, kuriame da-
lyvavo 27 tautų atstovai. 3000 vietų salė buvo prikimšta.
Dalyvavo ne tik po penkis kiekvienos tautos delegatus,
bet ir  kariaujančių valstybių šnipai, diplomatai ir
smalsi Šveicarijos publika. Jame kun. dr. V. Bartuška
perskaitė Lietuvos visiškos nepriklausomybės reika-
lavimą.

Netrukus kun. dr. V.  Bartuška nuvyko į Romą ir
aplankė popiežių Benediktą XV. Jam įteikė Lietuvos ku-
nigų prašymą paskirti Lietuvių dieną pasaulio kata-
likų bažnyčiose. Tiesa, prieš tai jį buvo aplankęs
Martynas Yčas, kuris agentūroms klaidingai prane-
šė, kad Šventasis Tėvas tokią dieną jau paskelbė. Iš tie-
sų po M. Yčo apsilankymo Popiežius tik buvo pažadėjęs
remti lietuvius, tačiau jis lietuvių neskyrė nuo lenkų
ir visa parama būtų atitekusi lenkams. Benediktas XV

kun. dr. V. Bartuškai sakė, kad duodami aukas len-
kams pasaulio katalikai manė šelpsiantys ir lietuvius.
Kunigui teko gelbėti padėtį ir papasakoti Šventajam
Tėvui apie tikrąją lietuvių situaciją. Tada Benediktas
XV pažadėjo skirti Lietuvių dieną.

Po šios misijos kun. dr. V. Bartuška su dr. J.
Bielskiu turėjo grįžti į JAV. Gibraltare kunigo vos ne-
išlaipino iš laivo palaikę vokiečių šnipu. Amerikoje jie
abu kartu reklamavo Lietuvą duodami interviu įta-
kingiausiems JAV laikraščiams.

2005 metų gegužės 13 dienos ,,XXI amžiaus”
priedas ,,Kristus ir pasaulis” rašo, kad popiežius Be-
nediktas XV tokią Lietuvių dieną paskyrė 1917 metų
gegužės 20-ąją (tiesa, iki to laiko teko dar daug pa-
stangų padėti lietuvių aukštiems diplomatams ir dva-
sininkams). Šios Lietuvių dienos metu buvo kvie-
čiama visame pasaulyje esančiose bažnyčiose aukoti
Lietuvos naudai. Iš tos rinkliavos vien Lausanne vei-
kęs lietuvių  vykdomasis komitetas  gavo  407 589 fran-
kus.

Benediktas XV pats siuntė pašalpas atskiroms
tautoms ir ypač badaujantiems vaikams visuose
kraštuose. Lietuvai jis skyrė 20 tūkst. frankų ir 10
tūkst. lirų. Nors Popiežiaus XV paskelbtos Lietuvos
dienos materialiai nelabai daug padėjo Pirmojo pa-
saulinio karo nualintai Lietuvai (Lietuvių enciklo-
pedijos duomenimis, iš viso gal buvo surinkta per 1
milijoną litų), tačiau ši pasaulinė akcija turėjo didelę
propagandinę reikšmę. Lietuva sugebėjo pasauliui
prisistatyti kaip atskira šalis, o ne Lenkijos dalis. Or-
ganizatoriai gavo jaudinančių paguodos ir užuojau-
tos atsiliepimų iš tolimiausių pasaulio šalių, net iš
Afrikos. 

Lietuvos laisvės siekius 
garsino ir amerikiečiai

Lietuvių informacijos biuro nariai leido perio-
dinių ir neperiodinių leidinių apie Lietuvą užsienio
kalbomis, teikė komunikatus spaudai, taip pat rašė
straipsnius į kitus leidinius, nuolat keldami Lietuvos
nepriklausomybės klausimą.

Lietuvos nepriklausomybės siekius skleidė 
net Sigmund Freud sūnėnas

Pirmoje nuotraukoje (biuras1): Lietuvių informacinis biuras Washingtone 1917–1918 me-
tais. Prie pirmo stalo sėdi Balys Mastauskas, prie antrojo – Julius Kaupas, prie durų Kazys
Česnulis. Moterys nuotraukoje – biuro darbuotojų sekretorės. 

Nukelta į 14 psl.

Antroji nuotraukos pusė.               Nuotraukos iš Balzeko lietuvių kultūros muziejaus fondų

-metį pasitinkant: LIETUVĄ KĖLĖ DAUG RANKŲ 
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

„Neringoje” – Velykos žiemą

VIRGINIJA MOCKEVIČIUS 

Mes, Rochesterio, New Yorko valstijos
gyventojai, mėgstame šventes, todėl jas
rengiame ir žiemą, ir vasarą. Keturi
metų laikai leidžia mėgautis tiek snie-
go ir šaltuko malonumais, tiek, žinoma,
saulėtomis vasaros dienomis.

Žiemos piknikas vyksta kasmet
tuo pačiu laiku – sausį „Black
Creek” parke. Čia ir kalneliai ne-

maži, ir plyti didžiuliai plotai, kur ga-
lima slidinėti, važinėti rogutėmis.
Bet... šiemet nebuvo sniego! Tai visai
nebūdinga mums, šiaurinės New Yor-
ko valstijos pakraščio gyventojams.
Turbūt klimato kaita jau pasiekė

mus?!
Na, bet piknikas – tai poilsis, gera

nuotaika, gardus maistas, loterija ir
malonūs pokalbiai draugų rate.  Ed-
vardo Gervicko mokyklos mokiniams
– „nemokyklinis” šeštadienis su pra-
mogomis: stalo žaidimais ir gryno oro
gūsiais, bėgiojant lauke.

Esame dėkingi Edvardo Gervic-

ko mokyklai ir Rochesterio lietuvių
draugijai už puikią nuotaiką, šauniai
organizuotą loteriją. Šeimininkėms –
už skaniai pagamintus sriubų, miš-
rainių, dešrelių ir kitų gardumynų
sklidinus indus. O svarbiausiai – už tai,
kad dar vis esame kartu, kalbame lie-
tuviškai, nors ir gyvename taip toli nuo
mūsų brangios Lietuvos!

RŪTA STRAZDYTĖ  
JESSICA ZIKARAS

Jau šešti metai, kai žiemos metu sto-
vykla „Neringa”, įsikūrusi Vermonto
valstijoje,  atveria duris šeimoms ir
draugams pasidžiaugti balta gamta,
programa, skaniu maistu, gera draugi-
ja, „Neringos” grožiu, taip pat paremti
„Neringos” stovyklos darbus.

Šių metų žiemos šventė, vykusi
sausio 13–15 dienomis, buvo tikrai
ypatinga. Paprastai Šv. Velykas

švenčiame pavasarį. Tačiau šiais metais
nusprendėme per šią žiemos šventę
daugiau išmokti ir sužinoti apie lietu-
viškas Velykų tradicijas. Iš tiesų, vely-
kinė programa visus labai nudžiugino.
Mažieji laukė Velykų Bobutės, kiauši-
nukų marginimo ir, žinoma, jų ieškoji-
mo sniegu apdengtame lauke… Visą sa-
vaitgalį „Neringa” skendėjo pavasario
dvasioje: marginome ir puošėme mar-
gučius, ypač visiems patiko marginti su

Rochesterio lietuviai surengė žiemos pikniką

Rochesterio lietuviai puikiai leido laiką žiemos piknike.          Aušros Clifford nuotraukosEdvardo Gervicko mokyklos mokiniai džiaugėsi „nemokykliniu” šeštadieniu.

Daug darbščių rankų pagelbėjo šeimininkei paruošti iškilmingą lietuviškų velykinių val-
gių vakarienę. Brian Zikaras nuotr.

Vaikai su tėveliais bandė lenktyniauti ritinėdami margučius.
Danos Vainauskienės nuotr.

nių valgių vakarienę: kiauliena, miš-
rainė, karštų burokėlių salotos, koldū-
nai, ,,tinginys”, velykinė „boba”, tortai,
įskaitant Liudžių šeimos iš Connecti-
cuto padovanotą „šakotį”… čia tikrai ne
viskas kuo mes gardžiavomės… 

Didelė šeima vakarienę pradėjo
malda ir margučių daužymo konkursu.
Visi išbandė vieni kitų kiaušinių stip-
rumą. Juk yra toks paprotys: kieno
stipriausias kiaušinis, tam bus metai
labai sėkmingi… Buvo smagu ir labai
linksma, kai visus nugalėjo pats ma-
žiausias šventės dalyvis – Matukas iš
Virginia valstijos. Sekmadienio rytui

išaušus vaikai su tėveliais bandė lenk-
tyniauti ritinėdami iš vakaro numar-
gintus kiaušinius… 

Dalyviai norėjo dar šiek tiek pasi-
likti ilgiau, pasidžiaugti „Neringos”
dvasia, tačiau daugelio laukė ilgas kelias
namo. Šiais metais į šventę atvažiavo
šeimos iš Connecticuto, Massachusetts,
New Yorko ir Virginia valstijų.

Dėkojame visiems, kurie atvažia-
vo į „Neringą”, kai ji užklota baltu snie-
gu. Ačiū už paramą mūsų mylimai
„Neringai”. Smagu įsitikinti, kiek
daug gerų draugų „Neringa” turi.
Ačiū, ačiū, ačiū ir iki kitų metų!

vašku, skutinėti juos, dažyti su svogū-
nų lukštais. Smagu buvo didesnę dienos
dalį praleisti lauke, saulėje, čiuožinė-
jant, keliaujant po mišką, vakare dai-
nuojant prie laužo. 

Pavasarinėmis gėlėmis papuošta
„Neringos” koplytėlė pakvietė visus da-
lyvius velykinei maldai ir giesmėms.
Daug darbščių rankų pagelbėjo mūsų
nuostabiai virtuvės šeimininkei pa-
ruošti iškilmingą lietuviškų velyki-

Į „Neringos” žiemos šventę šeimos atvažiavo iš Connecticuto, Massachusetts, New Yorko ir Virginia valstijų.  D. Vainauskienės nuotr.
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Gimęs 1923 m. rugsėjo 7 d. Šiauliuose, Julius už-
augo Kartenoje, gimnaziją baigė Kretingo-
je. Kaip ir daugelis Antrojo pasaulinio karo

metu, būdamas vos 17 metų, paliko gimtinę, bėgo su
šeima nuo okupantų į Vokietiją, paliko savo kaimą
ir pažįstamus. Vieną dieną dypukų stovykloje išgirdęs
per langą pianinu grojant  F. Shopin, įėjo vidun… to-
kiu būdu sutiko savo būsimą žmoną Ireną. Netrukus
Miunchene susituokė. Dukrelė Jūratė gimė 1947 m.
ten pat, o jaunesnioji Rūta – jau 1950 m. Elizabeth
(NJ), kur Vėblaičiai ir įsikūrė. Pirmas Juliaus dar-
bas buvo sausainių gamyklos virtuvėje, vėliau dir-
bo didelėje amerikiečių farmacijos įmonėje „Pfizer”,
tačiau dėl savo jautrios sielos iš šių pareigų netrukus
pasitraukė (mat naujai gaminamus vaistus reikėjo
švirkšti bandomiesiems triušiams kompanijos la-
boratorijoje). Ilgesnį laiką dirbo „Western Electric”
fabrike Kearny, NJ, kartu su sutuoktine. Paskaitas
lankydamas naktimis, 1963 m. baigė universite-
tą, netrukus pradėjo dėstyti vokiečių ir anglų kalbas
įvairiose vidurinėse mokyklose, o pagrindinis dar-

In Memoriam Tėvui, Bendruomenininkui, Mokytojui
Per daugiau nei 20 metų savo gyvenimo už Atlanto daug domėjausi pirmosios
(vadinamųjų grynorių) ir antrosios (dypukų) kartos lietuvių pasiekimais, ypa-
tingos reikšmės visuomenine veikla JAV, kurios dėka mes ir šiandien te-
beturime lietuviškų bažnyčių, klubų, draugijų. Su liūdesio gaidele tenka pri-
pažinti, kad mes – „trečiabangiai” bei Amerikoje gimę lietuviai – tokio pa-
likimo ateities kartoms palikti neįstengsime. Keičiasi laikai, keičiasi tautos
ir tradicijos, galų gale poreikiai – pasaulis nestovi vietoje... nors kartais no-
rėtųsi visa tai sustabdyti, juo labiau kad XXI a. mums atneša ne tik viską uzur-
puojančias technologijas, tačiau ir didžiulį žmonių susvetimėjimą. Užtat su
nostalgija žiūrime į praeitį, juo labiau į tas akimirkas, kuomet šalia turėjo-
me tokius lietuviškos veiklos ąžuolus kaip Julius Vėblaitis, kurių šiandien
su mumis nebėra, deja.

bas buvo Edison miesto gimnazijoje JP Stevens. 1963-
aisiais Vėblaičiams gimė trečioji dukrelė Audronė. 

Vokiečių kalbą daugiau kaip 40 metų Julius dės-
tė šeštadieninėje mokykloje, mėgo kompaniją,
1960–1965 m. dainavo kvartete „Linksmieji bro-
liai”, su kuriuo šmaikščiai pristatinė-
davo naujų ir žinomų dainų žodžius lie-
tuviškuose renginiuose New Yorke ir
New Jersey.  Amerikiečiams buvo šau-
nus Lietuvos „atstovas”, dosniai rėmė
Lietuvių Fondą.  Julius vasarodavo
Pranciškonų vienuolių vasarvietėje
Maine valstijoje, ten linksmindavo
draugus akordeonu, gėrėdavosi jūros
grožiu. Amerikos lietuvis net dešimt
kartų vyko į Lietuvą vasaros metu
kaip APPLE kursų savanoris, su kitais
pedagogais padėdavo vietiniams mo-
kytojams kelti kvalifikaciją. Vėblaitis
dažnai grojo smuiku lietuviškose pa-
maldose Elizabeth Šv. Petro ir Povilo
bažnyčioje ir kitose parapijose. Nors
šiuo instrumentu griežti išmoko jau
būdamas subrendęs, gerokai per 30
metų vyras, džiaugėsi buvęs priimtas
į aukšto lygio Summit simfoninį or-
kestrą, su kuriuo muzikavo ištisus
tris dešimtmečius. 

Man su Juliumi teko susipažinti
jam einant Lietuvių Bendruomenės Eli-

zabeth (NJ) apylinkės pir-
mininko pareigas,  teko
dalyvauti jo ir Šv. Petro ir
Povilo lietuviškos para-
pijos komiteto organi-
zuotose Lietuvos Nepri-
klausomybės šventėse,
kalbinti jį laikraščiui
„Amerikos lietuvis”, nes
tuomet redagavau priedą
„Rytų pakrantėje”. Kuo-
met 2007 metų rudenį su
šeima persikraustėme į
NJ, būtent iš Juliaus su-
silaukiau netikėto įver-
tinimo, kurio nepamir-
šiu visą likusį gyvenimą. Atvykę dalyvauti kasme-
tiniame Elizabeth Lietuvių Bendruomenės apylinkės
susirinkime klausėmės jo, pirmininko, ataskaitos už
praėjusius metus. Pačioje pabaigoje Julius staiga pa-
sakė, kad… dabar ramia širdimi savo vietą užleidžia

Irena ir Julius Vėblaičiai su dukromis.

jaunesniesiems, nes į šią apylinkę atvyko tinkamas
žmogus jo pakeisti. „Laurynai, prisistatyk savo ben-
druomenei, mes dabar tave rinksime naujuoju pir-
mininku”, – iki šiol ausyse skamba nelaukti legen-
dinio Elizabeth šviesuolio žodžiai. 

Julius su Irena užaugino tris dukras: vyriausioji
Jūratė tapo muzikos mokytoja ir liturginės muzikos
specialiste, vidurinioji Rūta užėmė aukštas pareigas
South Carolina valstijos Švietimo skyriaus užsienio
kalbų skyriuje, o jaunėlė Audronė radijo programoje
WHHY Philadelphia (PA) – ilgametė garso inžinie-
rė. Trys dukros tėvams padovanojo penkis anūkus:
Rasą,  Kotryną, Aleksandrą, Jean-Christophe ir
Lyndsey. Vėliau Julius spėjo sulaukti penkių proa-
nūkių: Luko, Emilio, Maxime, Ezra, Julian. Nors
Vėblaičių šeima buvo išsisklaidžiusi po visą pasaulį,
bet pas Julių ir Ireną visi iš toli ir arti suvažiuoda-
vo į jų namus Union (NJ) nuo 1964-ųjų. Ten susi-
rinkdavo Kūčioms, Velykoms, ten šventė gimtadie-
nius, priimdavo svečius iš Lietuvos. Dabar beliko fo-
tografijos ir atminimai ir gili padėka, kad Julius visą
savo gyvenimą paskyrė tautai ir šeimai. 

Ilsėkis ramybėje, mielas Tėveli, Bendruomeni-
ninke, Mokytojau. Tavo darbai atlikti su kaupu, o
mes, laikinai palikę gyventi šioje žemėje, didžiuo-
jamės Tave pažinoję.

Elizabeth (NJ) lietuvių vardu 
Laurynas R. Misevičius

P.S. Juliaus Vėblaičio atminimui aukas prašo-
me skirti Lietuvių Fondui ir siųsti adresu: 14911 E.
127-th St., Lemont, IL, 60439 (kurias, beje, galima nu-
rašyti nuo federalinių mokesčių). 

Irenos ir Juliaus namuose per šv. Kalėdas. Iš Audronės (Audrey) Vėblaitytės-Bentham foto albumo

Švenčiant Juliaus Vėblaičio 80-metį. I. ir J. Vėblaičiai jaunystėje.
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TARA BARAUSKAITĖ

Prasidėjus naujiesiems metams Ra-
miojo vandenyno skautai ir skau tės
rinkosi  į pirmąją Naujųjų metų sueigą.
Sueigą pradėjome šv. Mišio mis, kurios
buvo skirtos Sausio 13-osios atminimui. 

Prisiminėme ir meldėmės už tuos
žmones, kurie atidavė savo gy-
vybę už Lietuvos laisvę. Po to su-

sirin kome parapijos salėje ir po skanių
pietų pradėjome iškilmingą sueigą.
Dalyvavo daugiau kaip 90 skautų/skau-
čių, komandavo v. sl. Paulė Dargytė.
Buvo malonių pranešimų apie tris tau-
tines stovyklas 2018 metais. Rajono
vadovybė  įvairiais būdais parems
mūsų skautus, kad jaunimas galėtų da-
lyvauti stovyklose Australijoje, Lietu-
voje ir Rake (Michigane). Dėkojome

tiems vadovams ir vadovėms, kurie
savo laiką ir talentą per mokslo metus
aukojo skautų jaunimui ugdyti. Dau-
giau kaip 10 nusipelniusių vadovų ir
vadovių buvo apdovanoti medaliais! 

Po sueigos nusifotografavome ben-
drai nuotraukai ir nufilmavome svei-
kinimus skautams draugams Lietu-
voje, taip pat broliui s.v. Jonui Matu-
laičiui, kurio dėka prieš 50 metų buvo
surasta ir nupirkta žemė mielai mūsų
stovyklavietei – Rambynui. 

Po to vyko tradicinis „kojinių ka-
ras” – skautų šeimos aukojo naujas šil-
tas kojines, kurios bus įteiktos Lietu-
vos Dukterų organizacijai ir skirtos iš-
siųsti našlaičiams Lietuvo je. ,,Mūšyje”
dalyvavo net vadovai, – ir visi  šventė
pergalę, nes gerai praleidome laiką
kartu! 

Iki pasimatymo sueigose ir Ka-
ziuko mugėje!

Verpsčių būrelio sesės tradicinėje Kalėdinėje sueigoje. Sėdi (iš k.): Birutė Nalienė, Irena
Kerelienė, Marytė Utz ir Milita Lauraitienė. Stovi: Irena Grigaitienė, Aldona Rauchienė, Rita
Penčylienė, Ritonė Rudaitienė, Rugilė Šlapkauskienė, Vida Rimienė, Gina (Luneckaitė)
Cabal, Dalia Povilaitienė ir Aušrelė Sakalaitė. Daivos Luneckaitės Bulicz nuotr.

NORINTYS PREKIAUTI MUGĖJE 
SKAMBINKITE SESEI AUDRAI BROOKS  708-334-3982
ARBA RAŠYKITE KAZIUKOMUGECHICAGO@GMAIL.COM

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

SKAUT YBĖS  KELIAS

Ramiojo vandenyno rajono metinė šventė – prasminga ir smagi
Ramiojo vandenyno rajono skautai ir skautės. Inos Petokienės nuotr.

Rajono vadas Auris Jarašūnas klausinėja su-
sirinkusius skautus. Už jo – Paulė Dargytė. 

M. Gajausko nuotr.

Skautai vyčiai sveikina naują paukštytę – Liliją Žukauskaitę. KAZIUKO
MUGĖ
2017 m. kovo 5 d.
9 val. r. – šv. Mišios
10 val. r. – atidarymas
Pasaulio lietuvių centre,
14911 E. 127TH ST.
LEMONT, ILLINOIS
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STEPONAS GEČAS

Proga skaitytojams  pateikti šį straips-
nį, šiemet yra ypatinga. Pirmiausia – dėl
įdomių ir lemtingų istorinių sutapimų
bei datų  susigretinimų. Reta pasauly-
je žmonių, jei jie ne valdovai ar dikta-
toriai, kurie patys sau atidengtų pa-
minklus. J. Basanavičiui Likimas skyrė
ir tokią misiją – jis pats dalyvavo savo
biusto atidengimo  išeivijoje. 

Tautinio valstybingumo Lietu-
vos  gaivintojas ir įkvėpėjas Jo-
nas Basanavičius gimė 1851 m.

lapkričio 23 d., mirė 1927 m. vasario 16-
ąją. Jau šios dvi datos jo asmenybę se-
mantiškai sieja su Lietuva, jos istori-
niu likimu. 1918 m. lapkričio 23 d. ne-
priklausomos Lietuvos Respublikos
ministras pirmininkas ir krašto ap-
saugos ministras Augustinas Volde-
maras paskelbė įsakymą dėl Lietuvos
kariuomenės organizavimo istorinę
valstybei dieną – vasario 16-ąją. Šią įsi-
mintiną dieną J. Basanavičius pirma-
sis pasirašė ir savo ranka patvirtino
neįkainuojamos vertės dokumentą –
Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. 

Mokslininkas, etnografas, gydy-
tojas,  žurnalistas, lietuvių ir tarptau-
tinio garso politinis veikėjas. Visi šie
įvardijimai tinka Jonui Basanavičiui.
Peršasi mistinė hipotezė, kad J. Basa-
navičių, kaip lietuvių tautos dvasin-
gumo įkvėpėją ir politinės raidos ved-
lį mūsų valstybei skyrė aukštesnės jė-
gos.

XX amžiaus pradžioje po klajonių
Europoje J. Basanavičius grįžta į Vil-

nių. Čia šalia gydytojo praktikos, jis
žingsnis po žingsnio imasi praktiškai
įgyvendinti tikslus, kuriuos puoselėjo
nuo jaunystės metų – kryptingai siek-
ti tautos ūkinio,  kultūrinio švietimo,
politinio sąmonėjimo ir savarankiš-
kumo. Lietuvai atgavus spaudos laisvę,
J. Basanavičius kartu su bendražy-
giais kviečia po Rusijos imperiją išsi-
barsčiusius lietuvių atstovus susi-
rinkti pasitarti tautai rūpimais klau-
simais. 

1905 m. gruodžio 4–5 dienomis Vil-
niaus miesto salėje (dabartiniai Fil-
harmonijos rūmai) įvyksta lietuvių
suvažiavimas – Vilniaus Didysis Sei-
mas, kuriame išryškėja tautos pa-

grindinės politinės-idėjinės kryptys.
Nutarimų  imperatyvu tampa auto-
nomijos Lietuvai reikalavimas. Jonas
Basanavičius įtraukiamas į organiza-
cinį komitetą visų Lietuvos sociali-
nių sluoksnių atstovų konferencijai
surengti. 

Deja, konferenciją tenka atidėti
dėl tuometinių politinių įvykių, ypač
dėl Pirmojo pasaulinio karo. Tačiau
visa tai dar labiau sustiprina lietuvių
ne tik autonominės, bet visiškos Lie-
tuvos nepriklausomybės siekius.  Ke-
liems mėnesiams J. Basanavičius vyks-
ta į Jungtines Amerikos Valstijas rink-
ti aukų konferencijai ir būsimos Lie-
tuvos valstybės parėmimui. Kartu su

kitais komiteto nariais jis pasirašo
laišką JAV prezidentui  Woodrow Wil-
son. 

Konferencija įvyksta 1917 m. rug-
sėjo 18–22 dienomis. Jos išrinktas 20 at-
stovų komitetas po penkių mėnesių, va-
sario 16 d. skelbia demokratiškai be-
sitvarkančios Nepriklausomos Lietu-
vos įkūrimą.

Tautos patriarcho buvimas oku-
puotame Vilniuje stiprino lietuvių pa-
triotinę dvasią. J. Basanavičius palai-
kė nuolatinius ryšius su Kaunu, nere-
tai vykdavo į laikinąją Lietuvos sosti-
nę įvairiomis progomis, pavyzdžiui,
skaitydavo ten paskaitas. Ypač jis
džiaugėsi Karo muziejaus įsteigimu bu-
vusiame kazokų pulko manieže ir per-
tvarkytoje cerkvėje, artimai bendravo
su muziejaus įkūrėju Vladu Nagevi-
čiumi. 

Kai 1922 m. rugsėjo 29 d. muzieju-
je buvo minimas Vilniaus 600 metų ju-
biliejus, dr. J. Basanavičius šiame mi-
nėjime skaitė pranešimą apie Vilnių
lietuvių dainose, bendravo su karo in-
validais. Įsimintinas buvo J. Basana-
vičiaus kelių dienų apsilankymas Kau-
ne 1923 m. lapkričio  pabaigoje, kur tau-
tos patriarchas sutiko savo 72 metų su-
kaktį. 

Lapkričio 23 d. buvo švenčiama 5-
erių metų Lietuvos kariuomenės diena.
Tą dieną sodelyje atidengtas skulpto-
riaus Juozo Zikaro sukurtas J. Basa-
navičiaus biustas (archit. Vladimiras
Dubeneckis). Lietuvos žmonės pirma-
jam patriarcho paminklui suaukojo
tik prieš metus pradėjusių  pasirodyti
apyvartoje nacionalinių lietuviškų pi-
nigų – 5619 litų. Skambant Laisvės
varpui, paminklą atidengė Respublikos
prezidentas Aleksandras Stulginskis ir
pats dr. J. Basanavičius, o pašventino
kunigas Jonas Mačiulis, žinomas kaip
poetas Maironis.

Vienas paskutinių  J. Basanavi-
čiaus apsilankymų Karo muziejuje
įvyko 1925 m. lapkričio 23 d. Jis džiau-
gėsi  tvirtėjančia Lietuvos ekonomika,
ūkio kooperacija, universiteto, kitų
kultūros ir švietimo įstaigų kūrimu,
bendra tautos pažanga, tarptautiniu
pripažinimu, tvirtėjančia lietuviška
valiuta. Kaip  gydytojų neolituanų
(Fraternitas Lituanica) korporacijos
garbės narys, jis su grupe neolituanų
nusifotografavo prie paminklo.P. Žižmaro ir Vilniaus sportininkų sutikimas Kaune. P. Žižmaras pirmoje eilėje antras iš kai-

rės. Pirmas – Tautinės olimpiados org. komiteto pirmininkas Vytautas Augustauskas.
Sporto muziejaus fondų nuotr.

Tautos patriarchą pagerbė 
net ir Mahatma Ghandi
Vasario 16-ąją sukako 90 m., kai mirė  Jonas Basanavičius

J. Basanavičius 1925 m. Karo muziejaus sodelyje prie jam pastatyto paminklo. Antras iš dešinės – karo muziejaus vadovas gen. V. Na-
gevičius.      Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų nuotr.

Birutė Verkelytė-Federavičienė, vaikystėje
J. Basanavičiaus laidotuvių procesijoje nešė
M. Ghandi atsiųstą vainiką. Jos, šimto metų
sulaukusios nuotrauka daryta 2015.03.04.
Kaune po Prezidentės D. Grybauskaitės
ap dovanojimo Komandoro kryžiumi.

Nukelta į 15 psl.
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Ar atgims naujam gyvenimui ,,Lietuva”
Prisimenant redaktorių ir filatelistą Igną Sakalą (IV)
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Tęsinys. 
Pradžia – vasario 9, 11 ir 14 d. laidose.

Taigi, užsidegusio kolekcininko
Igno Sakalo sunkiai nueitas ke-
lias, organizuojant lietuvius paš-

to ženklų rinkėjus, pagaliau buvo ap-
vainikuotas sėkme – 1946 m. spalio 20
d. Draugo redakcijos patalpose su-
šauktame steigiamajame susirinkime,
dalyvaujant dr. A. Račkui, J. Green, B.
Jurėnui, E. Lukas (Lukošiūtei), vais-
tininkui V. Petrauskui ir J. Klimui,
buvo užregistruota Filatelistų draugi-
ja ,,Lietuva” (angl. Lithuania Philate-
lic Society). Draugijos oficialiam ženk-
lui pateikiau stilizuotą vytį iš vieno
tuo metu tremtyje, Vokietijoje, ėjusio
(da bar nepamenu vardo) laikraštuko.
Visiems patiko. Susirinkimus numa-
tėm laikyti du kartus į mėnesį, o nariais
priimti lietuvius, renkančius pašto ženk-
lus, ir ne lietuvius, kurie greta kitų
valstybių renka ir Lietuvos bei Klaipė-
dos krašto ženklus. Nario mokestį nu-
statėm $3.00 metams, – savo atsimi ni-
muose 1966 metais rašė draugijos įkū-
rėjas Ignas Sakalas.

Apie naujai įsteigtą pašto ženklų
rinkėjų sambūrį plačiai buvo paskelbta
Draugo 1946 m. lapkričio 7 d. numery-
je straipsnyje ,,Filatelistai susiorga-
nizavo”.

Nėra namų be dūmų

Nuo pat draugijos įsteigimo pra-
džios jautėsi trintis tarp jos narių. As-
meninės ambicijos ėdė jos steigėjus dr.
Aleksandrą Račkų ir Igną Sakalą. At-
rodytų, kolegos, tiek metų išdirbę kar-
tu Draugo redakcijoje – ko nesutarti to-
kio nekalto pomėgio padangėje? Tačiau
visažinis Račkus nutarė išstoti iš Fila -
telistų draugijos ir toliau muziejinę bei
bibliotekinę veiklą puoselėti asmeniš-
kai. Jis privačiai leido litografiniu
būdu spausdinamą spalvotą neperio-
dinį nedidelio tiražo (mažiau nei 20
egz.) akademinio pobūdžio leidinį Ame-
rican Lithuanian Philatelic Specialist.
Jame netrūko pagiežos žodžių nei pa-
čios ,,Lietuvos”, nei jos narių, tarp jų
ir Sakalo, o ypač Ievos Lukas, adresu.
Gydytojas spausdino ir savo paties
pieštus šaržus. 

Jau antrajame savo leidinio nu-
meryje  (1948 m. balandis) Račkus pik-
tai kritikavo ,,Lietuvą”, abejodamas
draugijos socialinių pobūvių reikšme
ir  vadindamas ją lokaliniu rateliu be
ateities (laisvas vertimas – R. M. L.):

1947 m. birželio 29 d. Filatelistų
draugija ,,Lietuva” surengė savo ge-
gu žinę Willow Springs priemiestyje.
Anot panelės Eve Lukas išdalintų hech-
tografiniu būdu padaugintų pranešimų,
pagrindinės gegužinės atrakcijos bus
,,pašto ženklų varžytinės”, ,,mugė”, ,,at-
gaiva” ir ,,pramoga”. Taip, gegužinė
įvyko, tačiau visa tai ten buvo ,,foolate-
lic”. Nebuvo ten jokios ,,mugės” nei
,,pašto ženklų varžytinių”. Tiesa, buvo
varžytinės – Misterio Sakalo kietai vir-
tų kiaušinių aukcionas ,,filatelinės” ge-
gužinės deficitui padengti. Panelė Lukas
ir Misteris Sakalas smagiai pasilinks-
mino tame piknike – vardan filatelijos… 

Tame pačiame numeryje ,,ekstre-
mistas” pareiškė, kad jis atsistatydino
iš Filatelistų draugijos ,,Lietuva” pa-
tikėtinių pareigų 18-jame susirinki-

me, kuris įvyko 1947 m. rugpjūčio 14 d.,
t. y., mažiau nei po metų. Račkus pa-
prašė, kad jo pavardė būtų ištrinta iš
oficialių draugijos dokumentų – ne-
norėjo savęs sieti su tomis ,,foolatelies”.
Iškilo kaip SAKALAS, nutūpė kaip VA-
BALAS, – ironizavo Račkus, linkėda-
mas, jog tai niekada neatsitiktų pačiai
Filatelistų draugijai ,,Lietuva”: Mes
tikimės, kad jį taps VALSTYBINĖ or-
ganizacija ir tokia liks, o ne sunyks iki
vietinės reikšmės klubelio lygio.

Kitame numeryje (1948 m. birželis)
American Lithuanian Philatelic Spe-
cialist įkūrėjas paskelbė, jog jis išeina
ir iš Filatelistų draugijos ,,Lietuva” ka-
talogo ruošimo komiteto ir neleidžia
naudoti savo pavardės ryšium su šios
knygos išleidimu. Priežastis: per se-
nas, pernelyg skrupulingas, per daug
užsispyręs, per daug išdidus ir per daug
žinantis… Taškas – rašė apie save Rač-
kus. Ten pat jis aiškino: Specializuotas
Lietuvos pašto ženklų katalogas priva-
lo būti nedėmėtas ir skaidrus kaip kriš-
tolas, jei mes tikimės sulaukti tarptau-
tinės pagarbos. Bet koks filatelinis lei-
dinys savo turiniu privalo būti beša-
liškas informacijos šaltinis visiems paš-
to ženklų rinkėjams. Jis negali tapti jo-
kio nesąžiningo individo įrankiu as-
meniškai naudai vardan užstato.

Ragino dalyvauti parodose

Tuo tarpu Ignas Sakalas aktyviai
ragino lietuvius kolekcininkus nelai-
kyti savo surinktų pašto ženklų stal-
čiuje, o leisti jiems kvėpuoti – rodyti lie-
tuvių filatelistų Čikagoje ruošiamose
parodose. Tą jis pabrėžė ir savo laiške
kompozitoriui Juozui Žilevičiui 1953 m.
gegužės 1 d.: Čia įdedu dovanų porą
vokų su pašto antspaudu pirmos dienos
mūs parodos, kuri buvo, tiesa, nedidelė
(130 rėmų), bet graži ir vertinga. W. Nor-
ton (Norkus) iš Philadelphia laimėjo
Grand Award (dovana Jievos Lukas).
Gaila, kad iš kitur mūs nariai nedaly-
vavo parodoje. Daugelis turi įdomių da-
lykų parodyti, bet vis teisinasi – ,,nesu-
tvarkyti”. Jei nepasiryši tvarkyti – nie-
kad nesutvarkysi.

Ignas Sakalas niekada tuščiai ne-
kalbėdavo – visada stengdavosi įgy-
vendinti tai, kuo nuoširdžiai tikėjo. Fi-
latelistų draugijos ,,Lietuva” apžval-
giniame leidinyje 1948–1981 (Čikaga,
1982) Edmundas Jasiūnas tvirtino, jog
lietuvių parodose savo dalyvavimu
,,čempiono titulą užsipelnė W. E. Nor-
ton su 14 pasirodymų. Antroji vieta ten-
ka I. Sakalui su 13…”.

Filatelistų parodose Ignas Sakalas
pradėjo reikštis gerokai anksčiau, nei
buvo įkurta ,,Lietuva”. Tai savo straips-
nyje ,,Lietuviai filatelistai” (Filatelis-
tų draugijos ,,Lietuva” biuletenis, 1969
m. sausis nr. 1/127) prisimena kitas uo-
lus filatelistas, pedagogas, muzikas
Juozas Kreivėnas:

Pirmoji pašto ženklų paroda, ku-
rioje Ignas Sakalas dalyvavo, buvo
1937 m. spalio mėn. Čikagoje III-jo Ame-
rikos filatelistų kongreso metu. Čia iš-
statė vieną rėmą ,,Foreign Airmails”
skyriuje apie Darių-Girėną ir buvo ap-
dovanotas. Nuo čia prasidėjo nuolatinės
Igno Sakalo gastrolės po parodas, žymia
dalimi po kitataučių parodas, 1959 m.
pasiekiant Čekoslovakiją. Jo išstatyti
specializuoti Lietuvos pašto ženklų rin-
kiniai kreipė filatelistų dėmesį taip,
kad įvairių premijų dovanomis jis ap-

sistatė savo darbo kambarį, o iš parodo -
se dalyvavimo pažymėjimų sudarė išti-
sus albumus.

Kaip jau minėta, Ignas Sakalas
naudojo filateliją kaip kovos už Lietu-
vos nepriklausomybę ginklą. 1971 m.
balandžio 13–20 d. Čikagos Ford City
prekybos centre vykusioje Genocido
parodoje jis eksponavo teminį rinkinį
,,Lithuanian history in postage
stamps”. Ko gero, tai vienintelis atve-
jis, kai lietuvis išeivis pašto ženklų kal-
ba prabilo į eilinius amerikiečius apie
savąją pavergtą tautą. 

Pedagogiška paroda

Jau antraisiais draugijos gyvavi-
mo metais, 1947-aisiais, talkininkaujant
,,dešiniajai rankai” Ievai Lukas, Ig-
nas Sakalas subūrė jaunimo filatelistų
padalinį – į jį įstojo per dešimt vaikų ir
paauglių. 1949  m. balandžio 3–4 die-
nomis Čikagos Dariaus ir Girėno Ame-
rikos legiono posto salėje draugijos
surengtoje pašto ženklų parodoje da-
lyvavo ir jaunieji rinkėjai, iš kurių ke-
turi – S. R. Valentine, M. Gedvill Jr., E.
Norkus ir D. Kamm – buvo apdovano-
ti. Deja, iš draugijos išleistų aplink-
raščių nepavyko sužinoti, kada jaunųjų
ratelis išsisklaidė… 

Bet Sakalas nesiliovė toliau pro-
pagavęs pašto ženklų rinkimą. Savo

straipsnyje ,,Dėl ateities” (Filatelistų
draugijos ,,Lietuva” biuletenis, 1968 m.
spalis nr. 7/124) jis pasidžiaugė, jog
Skautų aide yra skyrelis pradedan-
tiems rinkti pašto ženklus. Draugijos
nario Romo Fabijono rūpesčiu skau-
tams buvo įvesta filatelisto specialybės
programa, kurią patvirtino ir kitas fi-
latelistų draugijos narys vyr. skauti-
ninkas Vladas Vijeikis. Deja, pastangos
liko be vaisių – skautų gretose šis su-
sidomėjimas greit užgeso.

Bet štai draugijos Cicero prie-
miestyje gyvenančių draugijos narių
Juozo Kreivėno ir Petro Baužio ini-
ciatyva 1968 m. rugsėjo 14–15 dienomis
Šv. Antano parapijos salėje vėl buvo su-
rengta jaunųjų filatelistų paroda. Joje
dalyvavo trylika jaunų rinkėjų (tarp jų
ir 14-metis šių eilučių autorius), dau-
guma – Juozo Kreivėno mokiniai. Pa-
rodos teisėjų komisiją sudarė Čika-
gos draugijos ,,milžinai” – pirmininkas
Ignas Sakalas, biuletenio redaktorius
Eugenijus Petrauskas bei sekretorius
Vincas Urbonas. Premijomis už gerai
parengtus eksponatus buvo apdova-
noti Petras Kisielius Jr., Arūnas Va-
balaitis, Rimas Navickas, Rita Baužy-
tė ir Rimas Baužys. Draugijos biulete-
nyje išspausdintame straipsnyje ,,Pe-
dagogiška paroda” Juozas Misiūnas pa-
minėjo, jog buvo ,,ypač apgultas Igno
Sakalo stalas, kuris gausus labai pigiai

JAV filatelistai sukruto, sužinoję jog 1928 m. dirižabliu ,,Graf Zeppelin” bus galima siųs-
ti laiškus oro paštu į Europą. Neatsiliko ir Ignas Sakalas, tų metų spalio 25 d. išsiuntęs laiš-
ką su ,,cepelinu” savo bičiuliui Kaziui Bučiui, gyv. Troškūnuose.

Pašto ženklai su perspausdinimais karo našlaičiams remti, vaikų prieglaudoms šelpti ne-
buvo dažnai naudojami ant korespondencijos, mat 1924–1926 metais jie buvo pardavi-
nėjami su papildoma labdaros priemoka. Tačiau Rokiškyje gyvenęs filatelistas St. Meilus,
neužmiršdamas kolegos Igno Sakalo Čikagoje ir negailėdamas poros papildomų centų, 1928
m. rugsėjo 29 d. ant voko užklijavo keletą pašto ženklų su priemoka ,,Karo našlaičiams”.
Vokas sėkmingai nukeliavo į ,,vėjų miestą” ir saugoma šio  straipsnio autoriaus rinkinyje.
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parduodamais lietuviškais pašto ženklais. Šešta-
dienio vakare išvažiuojantį Igną Sakalą jaunieji pra-
šė nepamiršti atvykti ir rytojaus dieną”. Puikiai pri-
simenu – sekmadienį jis pasirodė su dar daugiau
ženklų. Aš buvau viena iš tų bitelių, apspitusių Sa-
kalo avilį.

Kolekcionavimo pamokos

Niekada nepabūgusio darbo ir įsipareigojimų
(draugijos steigėjas, vicepirmininkas, biuletenio
redaktorius, sekretorius, galop pirmininkas, paro-
dų ruošėjas) Igno Sakalo nuopelnai buvo įvertinti
1963 m. sausio 1 d. – jis ta po Filatelistų draugijos ,,Lie-
tuva” garbės nariu.

Šis išeivijos lietuvis nerinko filatelijos tradici-
niu būdu – užpildant albume spragas pagal Scott paš-
to ženklų katalogą. Jį domino Lietuvos bei Klaipėdos
krašto pašto ženklai. Aktyviai ir akademiškai rinko
ženklų atmainas, paklaidas, o tuo pačiu įvairių vie-
tovių antspauduotus pašto ženklus, vokus, ženklinius
atvirukus (angl. ,,postal stationary”, vok. ,,Ganzsa-
chen”), žyminius bei labdaros rinkliavos ženklus. Gy-
venimo saulėlydyje Sakalas pradėjo pardavinėti
savo rinkinį ir dublikatus.  Prisimenu savo pirmą-
jį dalyvavimą Filatelistų draugijos ,,Lietuva” su-
rengtoje parodoje 1968 m. Tai buvo Lietuvos Nepri-
klausomybės paskelbimo 50-mečiui skirta paroda, ku-
rioje išstačiau eksponatą ,,Lietuvos vadovai pašto
ženkluose”. Eksponatas buvo įvertintas apdovano-
jimu, tačiau man tada labiau rūpėjo apsipirkti pas
parodoje dalyvavusius ,,senus vilkus” – pirmą kar-
tą turėjau tokią progą! Tuomet aš šokiravavau iš ry-
tinio pakraščio atvykusius Walter E. Norton, Algirdą
Ruzgą bei kitus, kurie, sėdėdami prie Juozo Liu-
binsko, Jr. stalo, stebėjo, kaip vaikigalis, negailėda-
mas 35 dol., nusipirko muziejinės vertės padirbtą paš-
to ženklą iš Lietuvos pašto valdybos vadovo inž. Adol-
fo Sruogos bylos archyvo. Taip pat toje parodoje už
6 dol. pirkau ir voką iš Igno Sakalo – vokas su vienu
pirmųjų Lietuvos pašto ženklų, 1919 m. siųstas iš Gar-
dino į Vokietiją. Štai tokios mano pamokos Sakalo
ir Liubinsko mokyklose, siekiant praminti akade-
minio filatelisto kelią.

Ne viskas auga, kas pasėta…

1968 m. Ignas Sakalas pasitraukė iš vadovau-
jančių pareigų filatelistų draugijoje. Tačiau, reika-
lui esant, jis neatsisakydavo padėti, patarti. O jam mi-
rus (1976  m. spalio 19 d.) matėsi, kaip po truputį mirš-
ta ir jo įsteigta organizacija. Sakalą pakeitęs pir-
mininkas, nors ir su neblogu filatelinių žinių baga-
žu, neturėjo to autoriteto ir charizmos, kurią turė-
jo Ignas Sakalas. Susirinkimuose vyravo ginčai, ne-
santaika. O ir tų susirinkimų po truputį retėjo. Ki-
tas pirmininkas net lietuviškų pašto ženklų nerin-
ko… Dabar draugija egzistuoja tik ,,ant popieriaus”,
pastebimos veiklos kaip ir neliko. Jeigu prieš 50 metų
draugijos susirinkimai vykdavo kartą per mėnesį ir
juose dalyvaudavo po 30–40 narių, su pašto ženklų se-
sijomis ir filatelinėmis paskaitomis, dabar net me-
tiniai susirinkimai nebevyksta (nekalbant apie tai,
kad į juos seniai niekas neatsineša pašto ženklų,
programos ašis – vaišės). Redaguojant Eugenijui Pet-
rauskui,  vėliau Liudui Kairiui, draugijos aplink-
raštis (,,biuletenis”) išeidavo 10 kartų per metus. Da-

bar draugijos organas – nors ir gražesniu, žurnalo,
formatu – gerokai vėluodamas išeina vos sykį per me-
tus. Paskutinė draugijos paroda vyko …prieš sep-
tynerius metus, minint Žalgirio mūšio jubiliejų. Tai
buvo jungtinis projektas su lenkų Polonus Polish Phi-
latelic Society. Ir pati paroda nebuvo filatelinė – joje
buvo eksponuojami ,,kiti dalykai” (dėl ko  kažkada
piktinosi  dr. Račkus). Seniai iš horizonto dingo ir lie-
tuvių filatelistų sambūriai New Yorke, Los Angeles,
Toronte. Jei dar 2000 m. Edmundas Jasiūnas džiau-
gėsi, jog ,,…draugijos narių skaičius per pasku-
 tinįjį dešimtmetį padvigubėjo ir dabar siekia 220, tarp
jų per 10 iš Lietuvos” (Filatelistų draugijos ,,Lietuva”
žurnalas nr. 1 ir 2 /227), šiandien jų  per visą pasaulį
liko vos 140. 

Prisipažinsiu – būdamas didelis Igno Sakalo ger-
bėjas (ir iš dalies pasijutęs dr. Račkaus kailyje), ma-
tydamas situaciją, dar 1993 m. siūliau gelbėti skęs-
tančią valtį,  kviečiant įsijungti į draugiją nelietu-
vius, bet lietuvišką filateliją ir pašto istoriją ren-
kančius narius ir pasirinkti anglų kalbą pagrindi-
ne organizacijos kalba. Žinoma, šie pasiūlymai liko
be atgarsio. 

Beje, reiktų pastebėti, kad Čikagos filatelistų
draugija ilgą laiką buvo vienintelis toks lietuvių
sambūris. Tik po to atsi rado lietuvių  filatelistų drau-
gijos New Yorke, dar vėliau Los Angeles ir Toronte.
Norint  sujungti ir sustiprinti  jas visas (neužmirš-
tant ir kolegų Anglijoje, Vokietijoje bei Olandijoje)
1968 m. LITHPEX XIII parodos metu vyko  diskusi-
ja. Minčiai sukurti Pasaulio lietuvių filatelistų są-
jungą pritarė tokie ,,grandai” kaip Walter E. Norton,
kun. Bronius Jurkšas, Jonas Grigaliūnas, čikagiečiai
Ignas Sakalas, Eugenijus Petrauskas, Juozas Krei-
vėnas… Bet – kažkas pasipriešino, ir nie ko iš to ne-
išėjo. O gaila, nes galbūt šiandien mes būtume turėję
sąjungą, kuri jungtų renkančius lietuvišką filateli-
ją visame pasaulyje.

Po 30-ties metų priklausymo Filatelis tų drau-
gijai ,,Lietuva” aš, kaip ir kažkada dr. Račkus, iš jos

išstojau. Pasiteisinimas – draugija tapo viena iš dau-
gelio American Philatelic Society padalinių, nene-
šančių jokių veiklos vaisių. Čikagiečių ,,Lietuva” ne-
išleido nei specializuoto Lietuvos pašto ženklų ka-
talogo (tai atliko New Yorko bei Toronto lietuvių fi-
latelistų draugijos), nei antspaudų katalogo (čia
vėl niujorkiečių nuopelnas), nei Lietuvos bei Klai-
pėdos pašto ženklų albumų (juos privačia iniciaty-
va parengė ir išleido Liudas Kairys, Kazys Meškonis,
Antanas Beleška). Per 60 metų draugija nesugebėjo
suburti ir jaunimo (šių eilučių autorius, būdamas dar
gimnazisto suole, 1971 m., suredagavo ir 500 eg-
zempliorių tiražu savarankiškai išleido pirmąjį
Lietuvos valstybinių mokestinių ženklų katalogą).
Nerimtai atrodo ir ,,Lietuvos” garbės narių titulų da-
linimas, kai nuopelnai organizacijai – pora straips-
nių išeivijos žiniasklaidoje, dabartinių ženklų eks-
ponavimas keliose parodose ar klubelio parėmi-
mas keliais doleriais… O rimti akademiniai filate-
listai lieka už borto. Kadaise su tam tikra širdgėla
filatelijos žinovas čikagietis  a. a. Vytautas Valanti-
nas tvirtino, log ,,lietuviečiai” jį traktavo  kaip
,,šimto dolerių filatelistą”, įsitikinę, kad kiekvienos
parodos išlaidų sumažinimui jis išrašys ,,riebų” čekį.
Jis taip ir netapo garbės nariu. Kryžių kelius reikėjo
eiti įrodinėjant draugijos valdybai, jog būtina įver-
tinti New Yorke gyvenusio Kazio Motuzo nuopelnus
lietuviškai filatelijai. Tai tik keli pavyzdžiai.

Pagaliau draugija net neturi savo svetainės vir-
tualioje erdvėje, o tik naudoja tai, ką vienas ar kitas
draugijos narys savarankiškai tvarko ir finansuoja.

Įdomu, ką Sakalas jaučia, matydamas, kad ko-
legos filatelistai užmiršo net paminėti jo su meile
įsteigtos organizacijos 70-metį? (nekalbant jau apie
jo paties mirties 40-ąją sukaktį praėjusį rudenį ar pra-
leistą 110-ties metų jubiliejų). Iš visų Igno Sakalo veik-
lų Filatelistų  draugija ,,Lietuva” buvo brangiausias
,,kūdikis”. Ar prisikels ji naujam gyvenimui?

Pabaiga

Istorinės nuotraukos ir dokumentai iš ameninio Raimundo M.
Lapo (Čikagoje) archyvo

Kai pedagogas Juozas Kreivėnas Šv. Antano mokyklos
moksleivius subūrė į jaunųjų filatelistų būrelį, pagalbos ran-
ką jam ištiesdavo ir Ignas Sakalas. 1968 m. parodoje Cice -
ro aukščiausią apdovanojimą už eksponatą I. Sakalas įtei-
kia šio straipsnio autoriui Raimundui M. Lapui.

Išeivijos lietuviai viltingai žiūrėjo į sparnuotų lietuvių Dariaus ir Girėno  transatlantinį žygį. Tarp jų buvo ir filatelistas
Ignas Sakalas. Nr. 38 su lakūnų autografais keliavęs vokas iš New Yorko 1933 m. liepos 15 d. ir po trijų dienų grąžintas
adresatui į Čikagą.

Į redaktoriaus Igno Sakalo albumus pakliūdavo net ne jam adresuoti vokai. 1930 m. Lietuvių katalikų blaivininkų cent-
ro valdybos vokas su spaudiniais, siųstas į Draugo redakciją, 2334 South Oakley gatvėje, Čikagoje.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Uždraudė visų formų smurtą prieš vaiką
Vilnius („Draugo”

info) – Seimas ypatin-
gos skubos tvarka priė-
mė pataisas, kuriomis
uždraustas visų formų
smurtas prieš vaiką:
fizinis, psichologinis,
seksualinis, nepri-
ežiūra. Tėvai, kiti tei-
sėti vaiko atstovai ir
valstybė turi užtikrin-
ti vaiko apsaugą. Už
šiuos Vaiko teisių ap-
saugos pagrindų įsta-
tymo pakeitimus par-
lamentas pasisakė
vienbalsiai. 

Neeilinė Seimo sesija skubiai buvo
sušaukta po to, kai visuomenėje kilo di-
džiulis pasipiktinimas valdžios ne-
veiklumu, kai Kėdainių rajone, ap-
svaigę nuo narkotikų patėvis ir moti-
na, smurtavo prieš savo keturmetį
sūnų, kuris jau kitą dieną Kauno kli-
nikų ligoninėje mirė taip ir neatgavęs
sąmonės.

Dešimt metų Seimas buvo kalti-

namas dėl užsitęsusių bevaisių ginčų,
priešinimųsi besąlygiškai uždrausti fi-
zines bausmes vaikams. Tiesa, net ir
dabar kai kurie Seimo nariai teigė, jog
šis įstatymas kišasi į šeimos reikalus,
teisino smurtavimą prieš vaiką, esą
nieko tokio „paauklėti elektros laidu,
ar pagaliu”.  

Toks įstatymas veikia 53-ose pa-
saulio šalyse.

Atsistatydino D. Trump patarėjas M. Flynn

Vilnius (BNS) – Seimas vienbal-
siai ratifikavo Lietuvos ir Jungtinių
Valstijų sutartį dėl amerikiečių karių
statuso šalyje. Sutartis Prezidentės
Dalios Grybauskaitės siūlymu ratifi-
kuota ypatingos skubos tvarka.

„Neabejotinai JAV yra pagrindinis
mūsų saugumo garantas ir Lietuvos
strateginė partnerė gynybos ir saugu-
mo srityje. Po Rusijos agresijos Ukrai-
noje 2014 metais Jungtinės Amerikos
Valstijos pirmosios į Lietuvą atsiuntė
papildomus oro policijos naikintuvus
bei kuopas tęstiniam buvimui, tuo pa-
tvirtindamos, jog Lietuvos saugumas
rūpi ir JAV”, – sakė sutartį ratifikuo-
ti pateikęs krašto apsaugos vicemi-
nistras Vytautas Umbrasas.

Sutartį sausio 17 dieną pasirašė
krašto apsaugos ministras Raimundas
Karoblis ir JAV ambasadorė Lietuvo-
je Anne Hall. Ji įsigaliojo po šio rati-
fikavimo.

Pagal Lietuvos ir JAV  sutartį,
amerikiečiams suteikiama teisė teis-
ti nusikaltusius karius, bet numatoma
išimtis, kad Lietuva gali perimti ju-
risdikciją jai itin svarbiais atvejais.
Susitarimas taip pat numato JAV tei-
sę naudotis tam tikrais kariniais ob-
jektais, nors jie lieka Lietuvos nuosa-
vybe.

Dvišaliai susitarimai dėl bendra-
darbiavimo gynybos srityje rengiami
JAV iniciatyva. Jos apibrėžia JAV ka-
rių ir jų šeimos narių statusą.

Ratifikuota sutartis dėl JAV karių statuso Lietuvoje

Vilnius (URM info) – Lietuvos ir
Rusijos bendradarbiavimas įmano-
mas tik jai nutraukus agresiją Ukrai-
noje ir išsprendus kitus aktualius
klausimus, sako užsienio reikalų vi-
ceministras Darius Skusevičius, su-
sitikęs su Rusijos ambasadoriumi Vil-
niuje Aleksandru Udalcovu.

„Lietuva pasirengusi plėtoti ly-
giavertiškumu ir abipuse pagarba
grindžiamus gerus kaimyninius san-
tykius su visomis kaimynėmis, įskai-
tant Rusiją, tačiau pilnavertis Lietuvos
ir Rusijos dvišalis bendradarbiavimas
bus įmanomas tik tada, kai Rusija nu-

trauks agresiją prieš Ukrainą, bus
įgyvendinti Minsko susitarimai, iš-
spręsti kiti aktualūs klausimai”, – ci-
tuojamas viceministras.

Pasak jo, Lietuva išlaikys politikos
tęstinumą ir toliau nuosekliai kels
valstybei svarbius klausimus, susiju-
sius su okupacijos žalos atlyginimu,
bendradarbiavimu tiriant Sausio 13-
osios bylą, Medininkų žudynes. D.
Skusevičiaus teigimu, Lietuvos ir Ru-
sijos santykių kontekstas – sudėtingas,
tačiau tarp šalių yra praktinio ben-
dradarbiavimo klausimų, dėl kurių
reikia diskutuoti ir ieškoti sprendimų.

Lietuva išdėstė Rusijai sąlygas dėl bendradarbiavimo 

Vilnius (15 min.lt) – Lietuva aiš-
kinasi situaciją, kaip pernai Ukrainoje
viešėjusios Lietuvos delegacijos at-
stovų asmens dokumentų kopijos at-
sidūrė Rytų Ukrainos separatistus pa-
laikančioje žiniasklaidoje.

Keliuose tinklalapiuose paviešin-
ti buvusio krašto apsaugos ministro
Juozo Oleko ir dar šešių ministerijos,
žiniasklaidos atstovų, vykusių į Uk-
rainą pernai balandį, dokumentų ko-
pijos. Dokumentai paviešinti straips-
nyje apie „teroristus rengiančius Bal-
tijos šalių instruktorius”, kuriame
aptariami prorusiškų separatistų ly-

derių – Michailo Tolstycho, pravarde
„Givis” ir Arsenijaus Pavlovo, pra-
varde „Motorola” nužudymai. Straips-
nyje šiose istorijose bandomas įžvelg-
ti Baltijos šalių vaidmuo.

Dėl incidento Lietuvos diplomatai
Ukrainoje kreipėsi į vietos teisėsau-
gininkus, kad šie išsiaiškintų, kokiu
būdu propagandininkų rankose atsi-
dūrė tuometinio ministro ir kitų pa-
reigūnų dokumentų kopijos. 

Neatmetama, kad šie dokumentai
propagandininkus pasiekė iš vietos tei-
sėsaugos institucijų, pavyzdžiui, Kijevo
oro uosto pasieniečių.

Dokumentų kopijos nutekintos separatistams 

Washingtonas („Draugo” info) –
Atsistatydino prieštaringai vertina-
mas JAV prezidento Donald Trump pa-
tarėjas saugumo klausimais Michael
Flynn. 

D. Trump priėmė M. Flynn atsi-
statydinimą po pranešimų, kad atsar-
gos generolas dar prieš paskyrimą na-
cionalinio saugumo patarėju aptarė
JAV sankcijų Maskvai strategiją su Ru-
sijos ambasadoriumi JAV Sergejumi
Kisliaku.

M. Flynn atsistatydinimas vos pra-
dėjus dirbti naujai administracijai yra
beprecedentis. Jis jau anksčiau buvo

kritikuojamas dėl ryšių su Rusijos
prezidentu Vladimiru Putinu.

Iki šiol M. Flynn buvo svarbus vei-
kėjas tarp D. Trump artimo rato žmo-
nių.

Jis pasisakė už griežtesnį kursą
Irano atžvilgiu bei švelnesnę politiką
dėl Rusijos.

Tokia pozicija smarkiai skyrėsi
nuo kurso, kurio laikėsi B. Obama ad-
ministracija, įvedusi virtinę sankcijų
Maskvai už jos įvykdytą Krymo anek-
siją, paramą prorusiškiems separatis-
tams Rytų Ukrainoje bei bandymus kiš-
tis į JAV prezidento rinkimus.

NATO neramina pratybos „Zapad 2017”
Briuselis (BNS) – NATO iš anks-

to norėtų sulaukti detalios informaci-
jos iš Rusijos ir Baltarusijos apie šie-
met vyksiančias pratybas „Zapad
2017”, keliančias nerimą Baltijos ša-
lims dėl savo masto ir puolamojo sce-
narijaus.

NATO generalinis sekretorius
Jens Stoltenberg pabrėžė, kad NATO
siekia modernizuoti dokumentus, ku-
riuose reglamentuojamas pratybų
skaidrumas ir tarptautinis stebėji-
mas. Jo teigimu, Rusija naudojasi tuo-
se dokumentuose esančiomis sprago-
mis, kad rengtų pratybas, apie kurias
nieko nepraneša iš anksto.

Pasak Lietuvos prezidentės  Da-
lios Grybauskaitės, šiais metais vyk-
siančiose pratybose „Zapad” de-

monstratyviai rengiamsi karui su
Vakarais. Seimo Nacionalinio sau-
gumo ir gynybos komiteto pirminin-
kas Vytautas Bakas sakė, kad šie mo-
kymai tikriausiai bus didžiausios
kada nors vykusios pratybos prie
Lietuvos sienų.

Žvalgyba „Zapad” įvardija pa-
grindiniu iššūkiu Lietuvos nacionali-
niam saugumui 2017 metais.

Per anksčiau vykusias „Zapad”
pratybas treniruotasi okupuoti pietinę
Lietuvos dalį, taip NATO valstybėms
užkertant vienintelį sausumos kelią į
Baltijos šalis.

Pastarąjį kartą pratybos „Zapad”
vyko 2013 metais.  Anot Maskvos ir
Minsko, šiose pratybose dalyvavo apie
10 tūkst. karių.

Išrinkta „World Press Photo” metų nuotrauka 
Amsterdamas (Alfa.lt) – Presti-

žinio konkurso „World Press Photo”
nugalėtoju šiais metais tapo naujienų
agentūros „Associated Press” fotografo
Burhan Ozbilici nuotrauka, ku-
rioje – Rusijos ambasadorių
Turkijoje Andrejų Karlovą nu-
žudęs vyras.

Įvykio liudininkai pasako-
jo, kad prieš šaudamas į amba-
sadorių užpuolikas Mevlut
Mert Altint sušuko: „Mes mirš-
tame Alepe, tu mirsi čia”.

B. Ozbilici pasakojo, kad
nuotrauką pavyko užfiksuoti
esant labai pavojingai situaci-
jai.

„Tikriausiai pabudo pro-
fesionalo instinktas, pradėjau
fotografuoti prieš mane besi-
rutuliojančią tragišką situaci-
ją”, – dalijosi fotografas.

Vyras pridūrė, kad jau fik-
suodamas ambasadorių nušo-
vusį vyrą jis suvokė, jog įam-
žina istoriją.

„Supratęs, kas vyksta, iš-
kart supratau, kad turiu atlik-
ti savo darbą. Tada suvokiau,

kad galiu būti sužeistas ar netgi nu-
šautas, tačiau, nepaisant to, turiu iš-
likti geru žurnalistu”, – pasakojo 30
metų fotografuojantis vyras.

Paskelbta geriausia metų nuotrauka.
,,Reuter” nuotr.

Keturmetis berniukas buvo užmuštas savo tėvų.
Diena.lt nuotr.

Karalienė atidarė kibernetinio saugumo centrą
Londonas (BNS) – Didžiosios

Britanijos karalienė Elizabeth II ati-
darė Nacionalinį kibernetinio sau-
gumo centrą (NCSC), prisidėsiantį
prie šalies pastangų kovoti su au-
gančia kibernetinių atakų banga, ku-
rias daugiausia vykdo rusų progra-
mišiai.

Britanijos finansų ministras Phi-
lip Hammond atidaryme sakė: „Ki-
bernetinės atakos, su kuriomis susi-
duriame, dažnėja, jos tampa didesnės
ir sudėtingesnės”. 

„Per pirmuosius tris savo veiklos

mėnesius NCSC jau atrėmė 188 at-
akas”, – pridūrė jis. 

Šis centras yra vienas iš praeitą
lapkritį atskleistos 1,9 mlrd. svarų
(2,24 mlrd. eurų) vertės vyriausybės
strategijos elementų, padėsiančių ko-
voti su kibernetinėmis grėsmėmis.

Centro darbuotojai ruošiasi at-
remti didelę „1-os kategorijos” kiber-
netinę ataką, kuri anksčiau ar vėliau
bus įvykdyta. 

Per pastaruosius dvejus metus
būta kardinalaus Rusijos agresijos po-
kyčio kibernetinėje erdvėje.
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Prancūzijos pasitrauki-
mas iš euro zonos, kurio, ta-
pusi šalies vadove, siektų Na-
cionalinio fronto lyderė Ma-
rine Le Pen, šalies finansinių
įsipareigojimų naštą padi-
dintų 30 mlrd. Eur kasmet,
perspėjo Prancūzijos centri-
nio banko vadovas Francois
Villerou de Galhau.

Villerou de Galhau teigė
nenorįs, kad Prancūzija atsi-
sakytų euro ir perspėjo dėl M. Le Pen
planų didinti vyriausybės išlaidas,
verčiant centrinį banką jas finansuoti.

M. Le Pen įvardijamos skolos „mo-
netizavimo” formos buvo atsisakyta vi-
sose didžiosiose pasaulio ekonomiko-
se, be to, toks modelis keltų grėsmę
centrinio banko nepriklausomybei,
teigė Villerou de Galhau.

Tai vienas iš keleto perspėjimų dėl
„Frexit”, kuriuos pastaruoju metu iš-
sakė Prancūzijos ekonomikos elito at-
stovai. 

M. Le Pen vadovaujamas kraštu-
tinis dešinysis Nacionalinis frontas at-
skleidė, kad siektų 1,7 trln. Eur sie-
kiančius Prancūzijos skolinius įsipa-
reigojimus renominuoti nauja valiuta,

tai esą būtų padaryta per šešis mėne-
sius nuo M. Le Pen atėjimo į aukš-
čiausią šalies postą.

Benoit Coeure, Prancūzijos atsto-
vas Europos centrinio banko (ECB) val-
dyboje, praėjusią savaitę tvirtino, kad
sprendimas trauktis iš euro zonos
Prancūziją pasmerktų augančiam
skurdui, aukštam nedarbui ir inflia-
cijai.

Pagrindinės kredito reitingų agen-
tūros taip pat perspėjo, kad „Frexit”
veikiausiai taptų didžiausiu valsty-
bės bankrotu istorijoje, kadangi nau-
jasis Prancūzijos frankas, manoma,
smarkiai nuvertėtų euro atžvilgiu.

„Verslo žinios”

„Frexit” Prancūzijai kainuotų 30 mlrd. Eur kasmet

78 proc. Rusijos gyvento-
jų pripažįsta, jog šalį yra ap-
ėmusi ekonominė krizė, rodo
48-iuose šalies regionuose at-
liktos apklausos rezultatai.

22 proc. taip tvirtinusių-
jų sakė manantys, kad krizė
tęsis ilgai ir jos padariniai
bus juntami dar daug metų.
Tokios pat respondentų dalies
(22 proc.) manymu, krizė tęsis
dar dvejus metus ar kiek il-
giau, 18 proc. – nuo vienerių
iki pusantrų metų, 4 proc. –
pusmetį. 26 proc. apklaustųjų
to prognozuoti nesiryžo.

17 proc. respondentų pareiškė, jog
šalyje nėra jokios krizės.

37 proc. apklausos dalyvių tvirti-
nimu, vartojamos prekės ir paslaugos
per pastaruosius metus pabrango 15–30
proc., 29 proc. – 30–50 proc., 15 proc. – iki

15 proc., 10 proc. – 50–100 procentų.
41 proc. apklaustųjų sakė maistui

išleidžiantys pusę, 25 proc. – mažiau
nei pusę, 19 proc. – du trečdalius, 7
proc. – visas savo namų ūkių pajamas. 

BNS

Ekonominę krizę pripažįsta 78 proc. Rusijos gyventojų

Nepaisant islamistų išpuolių,
Prancūzija ir toliau lieka patrauk-
liausia šalis turistams. Pernai Pran-
cūzijoje apsilankė iki 83 mln. užsienio
svečių, sakė užsienio reikalų ministras
Jean-Marc Ayrault. Tai šiek tiek ma-
žiau, nei rekordinis 85 mln. lankytojų
skaičius 2015-aisiais. Tačiau jo užteko
pasauliniame reitinge užimti 1-ąją vie-
tą.

Prancūzija kentėjo, sakė minist-
ras, turėdamas omenyje islamistų at-
akas, užgriuvusias šalį nuo 2015 metų
pradžios. Be to, J.-M. Ayrault atkreipė

dėmesį į audras, pernai siautėjusias
šalyje, bei neretai smurto lydėtas di-
deles demonstracijas prieš ginčytiną
darbo rinkos reformą. Tačiau Pran-
cūzijai daug papildomų lankytojų pa-
dėjo privilioti Europos futbolo čem-
pionatas.

Prancūzija jau ir 2015-aisiais buvo
populiariausia šalis tarp turistų, ap-
lenkusi JAV ir Ispaniją. Prancūzija iki
2020-ųjų nori pasiekti simbolinę 100
mln. lankytojų kasmet ribą. 

ELTA

Prancūzija išlieka populiariausia turistų šalis

VERSLO N AUJIENOS

Siekiantiems pritraukti darbda-
vių dėmesį per socialinius tinklus – pa-
tarimai, kaip padidinti savo „LinkedIn”
profilio matomumą.

Teisingai užpildžius visus profe-
sionalų socialinio tinklo „LinkedIn” in-
formacijos laukelius savo profilio ma-
tomumą galima padidinti iki 40 kartų,
teigia Jungtinės Karalystės darbo skel-
bimų bendrovė „Leisure Jobs”.

Ji, remdamasi įvairia statistika,
pateikia esminius patarimus, kurie
gali padėti „LinkedIn” tinkle gauti
daugiau darbo ar bendradarbiavimo
pasiūlymų.

Pirmiausia – po vartotojo vardu
neįrašykite tiesiog savo profesijos, bet
sukurkite „gyvą” mini aprašymą. Pa-
vyzdžiui: „Asmeninis treneris, kuris
padeda žmonėms gyventi sveikiau”.

Nepamirškite pridėti nuotraukos.
Ši turėtų atspindėti jūsų darbo srities
nuotaiką ir aprangos kodą. Nuotrauka
papuoštas profilis turi 11 kartų daugiau
galimybių būti peržiūrėtas nei tas, ku-
ris nuotraukos neturi.

Kontaktų laukelyje turėtų būti
jūsų el. pašto adresas, telefono nume-
ris, bendrovės internetinis adresas,
teigia „Leisure Jobs”.

Santraukoje (angl. summary)
trumpai paminėkite savo karjeros tiks-
lus, pasiekimus, išlaikykite teigiamą
toną. Galima įtraukti nuorodų į savo
tinklalapio įrašus, sukurtus projek-
tus ir panašiai.

Jeigu jaučiatės nejaukiai rašyda-
mi sau pagyras, „LinkedIn” gali tai pa-
daryti už jus. Remdamasis jūsų jau su-
teikta informacija, „LinkedIn” anglų
kalba sukuria aprašymą, kurį galite po
to redaguoti.

Labai maža, bet svarbi detalė –
URL adresas. Kiekvienas profilis turi
savo internetinį adresą, kurį jūs gali-
te paredaguoti taip, kad jį būtų galima
kuo lengviau surasti naudojant „Goog-
le” paieškos sistemą.

Paryškinkite savo įgūdžius. Šiuos
galite pasirinkti iš „LinkedIn” siūlomo
sąrašo. Taip pat galite prašyti savo
tinklo draugų, kad šiuos jūsų įgūdžius
patvirtintų (angl. endorse). Profiliai su
išvardintais įgūdžiais yra peržiūrimi
13 kartų daugiau.

Dar geriau už įgūdžių patvirtinimą
– rekomendacijos, kurias parašo jūsų
kolegos ar verslo partneriai. Anot „Lei-
sure Jobs”, reiktų turėti nuo 5 iki 10 re-
komendacijų. Šios – tai jūsų, kaip pa-
tikimo ir kokybiško profesionalo, ženk-
las. Rekomendacijų galite prašyti „Lin-
kedIn” tinkle siųsdami pusiau auto-
matiškai sugeneruotas žinutes.

Vardindami savo buvusias ir esa-
mas pareigas, įterpkite tam tikrų spe-
cifinių raktažodžių, teigia „Leisure
Jobs”. Pavyzdžiui, ne „projektų vado-
vas”, o „atsinaujinančios energetikos
projektų vadovas”.

Užpildykite išsilavinimo sritį. Kai
kurioms darbo vietoms darbdaviai ieš-
ko žmonių pagal tam tikrą aukštojo
mokslo įstaigą. Be to, įvardijus savo
lankytą universitetą, „LinkedIn” lei-
džia prisijungti prie alumnų tinklo, o
čia galima rasti naudingų pažinčių.

„Leisure Jobs” taip pat rekomen-
duoja prisijungti prie įvairių „Linke-
dIn” profesionalų grupių, kuriose ga-
lima atrasti naudingų kontaktų.

Atnaujintame „LinkedIn” dizai-
ne yra galimybė įvardinti įvairių sri-
čių savo pasiekimus – nuo apdovano-
jimų, baigtų kursų, mokamų užsienio
kalbų iki įgytų patentų ir sertifikatų.
Užpildytos sritys kuria patikimesnio
profilio įspūdį, o „LinkedIn” tokiems
profiliams teikia pirmenybę. Tai reiš-
kia, kad jie yra labiau matomi kitų na-
rių.

Galų gale, įsitikinkite, kad jūsų
profilis yra viešas ir jį gali matyti
jūsų tinkle nesantys asmenys. Taip
pat įtraukite savo „LinkedIn” puslapio
adresą į kitas interneto platformas. Pa-
vyzdžiui, į „Facebook” ar „Twitter”
profilio aprašus ar į savo el. pašto pa-
rašą.

Beje, tyrimų bendrovė „TrueCon-
version” pataria kasdien lankytis „Lin-
kedIn” tinkle. O norint per mėnesį pa-
siekti 60 proc. savo „LinkedIn” audi-
torijos (kontaktų ar pasekėjų) esą rei-
kia per mėnesį paskelbti bent po 20 įra-
šų. Geriausias laikas skrlbti įrašus,
anot „TrueConversion”, yra antradie-
niais tarp 10 ir 11 val. ryto.

„Verslo žinios”

Kaip susikurti tobulą „LinkedIn” profilį

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų vasario 15 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,94 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,72 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,72 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,18 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,68 €

Beveik 80 proc. Rusijos gyventojų pastebi blogėjan-
tį gyvenimą. Alfa.lt nuotr. 

M. Le Pen žadamas pasitraukimas iš euro zonos gali kai-
nuoti milžiniškus pinigus. ,,Politico Europe” nuotr.

Lietuva padarė žymią pažangą,
siekdama narystės Ekonominio ben-
dradarbiavimo ir plėtros organizaci-
joje (EBPO), sako EBPO generalinio
sekretoriaus pavaduotojas Douglas
Frantz. Anot jo, realu, kad Lietuva or-
ganizacijos nare taps 2018 metais.

Po susitikimo su užsienio reikalų
ministru Linu Linkevičiumi D. Frantz
teigia, kad narystės perspektyvos ne-
maža dalimi priklausys nuo to, kaip
Lietuvai seksis pertvarkyti valstybinių
įmonių valdymą ir kiek naujoji Vy-
riausybė bus pasiryžusi įgyvendinti
reikalingas reformas.

D. Frantz teigimu, valstybinių
įmonių valdybos turi būti nepriklau-
somos, o ne sudarytos iš valdančių mi-
nisterijų narių.

EBPO generalinio sekretoriaus
pavaduotojas taip pat pagyrė Lietuvą
kovojant su korupcija, bet pabrėžė,
kad Seimui dar reikės ratifikuoti
EBPO antikorupcijos konvenciją, ir šis
procesas bus svarbiu indikatoriumi,
kiek rimtai parlamentas yra pasiryžęs
kovoti su neskaidriais tarptautiniais
verslo sandoriais.

L. Linkevičiaus teigimu, 2017 m.
Lietuvai bus esminiai metai, siekiant
narystės EBPO, nes informaciją apie
šalies padarytą pažangą rinks 20 or-
ganizacijos komitetų.

1960 metais įkurta EBPO šiuo
metu vienija 35 labiausiai išsivysčiu-
sias pasaulio valstybes, kuriose veikia
rinkos ekonomika. Organizacija veikia
kaip šalių forumas bendroms proble-
moms spręsti, taip pat rengia studijas
ir ataskaitas apie savo narių pažangą.
EBPO suteikia galimybę narėms da-
lintis gerosiomis praktikomis, nau-
dotis organizacijos duomenų bazėmis.

„Narystė iš esmės pakeičia koky-
binę situaciją verslo aplinkai, valsty-
bės valdymo kokybė iš esmės pagerė-
ja, investicinė aplinka tampa palan-
kesnė, skolinimosi reitingai tampa
žymiai palankesni”, – sakė L. Linke-
vičius.

Pradėti stojimo į EBPO procesą
Lietuva buvo pakviesta 2015 m., o ofi-
cialių prašymą jungtis prie organiza-
cijos Vilnius pateikė 2002 m.

ELTA 

EBPO atstovas tikisi, kad Lietuva taps nare 2018 m.
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GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Vieniems riebalai – didžiausias priešas,
kitiems – tik vienas iš mitybos ele-
mentų. O iš tiesų, ar viską žinome apie
teigiamą riebalų poveikį žmogaus or-
ganizmui? 

Gamtoje yra trys gyvybiškai bū-
tinos medžiagų rūšys: rieba-
lai, baltymai ir angliavande-

niai. Riebalai – tai gyvulinės ar auga-
linės kilmės organinės medžiagos, ku-
rios netirpsta vandenyje, bet gerai
tirpsta organiniuose tirpikliuose. Yra
skiriamos dvi riebalų rūšys: „gerieji”
riebalai, turintys mononesočiųjų ir
polinesočiųjų riebalinių rūgščių ir
„blogieji ”, turintys sočiųjų riebalinių
rūgščių. Organizmui riebalai yra rei-
kalingi, nes atlieka keletą svarbių
funkcijų. Viena iš svarbiausių ,,gerų-
jų” riebalų dalių yra nesočiosios rie-
balų rūgštys, iš kurių organizmui nau-
dingiausios yra omega-3 ir omega-6.

Riebalinės rūgštys

POLINESOČIOSIOS RIEBALINĖS RŪGŠTYS

Šios rūgštys (omega-3  ir omega-6)
vadinamos nepakeičiamomis arba bū-
tinomis riebalų rūgštimis, nes jos yra
būtinos organizmui gaminant įvai-
rius biologinius junginius. Organizmui
negaunant šių rūgščių, padidėja tiki-
mybė susirgti įvairiomis ligomis, vai-
kams gali sutrikti protinis vystymąsis,
regėjimas. Kadangi organizmas šių
rūgščių negali pasigaminti, privalome
jų gauti su maistu  ar su papildais. Po-
linesočiosios riebalinės rūgštys dau-
giausiai randamos augaliniame mais-
te, o taip pat jų yra sukaupę jūrų gy-
vūnai. Siūloma per parą suvartoti 1–3
gramus nesočiųjų riebalinių rūgščių.

MONONESOČIOSIOS RIEBALINĖS RŪGŠTYS

Šios rūgštys kambario tempera-
tūroje yra skystos konsistencijos. Jos
randamos rapsų, alyvuogių, žemės rie-
šutų aliejuose, o taip pat alyvuogėse,
riešutuose, avokaduose. Manoma, kad
jos gali sumažinti LDL (,,blogojo” cho-
lesterolio) kiekį ir padidinti HDL (,,ge-
rojo” cholesterolio) kiekį.

SOČIOSIOS RIEBALINĖS RŪGŠTYS

Riebalai, turintys savo sudėtyje so-
čiąsias riebalines rūgštis, kambario
temperatūroje yra kietos konsistenci-
jos. Sočiosios riebalinės rūgštys ran-
damos  pieno produktuose (grietinėlėje,
svieste, sūriuose), šokolade, riebioje
mėsoje, kiaušiniuose (juose yra ne tik
sočiųjų, bet ir polinesočiųjų bei mo-
nonesočiųjų riebalinių rūgščių). Šių
rūgščių turi ir kai kurie augaliniai pro-
duktai, tokie, kaip palmių, kokoso alie-
jai bei kokoso riešutai.  

Kuo naudingi organizmui 
riebalai?

RIEBALAI – PAGRINDINIS

ENERGIJOS ŠALTINIS

Gebėjimas organizmui suteikti
energijos – viena iš svarbiausių riebalų
savybių. Sudegdamas 1 g riebalų iš-
skiria 9 energijos vienetus (kalorijas),

o toks pat kiekis angliavandenių ir bal-
tymų – tik 4 kalorijas. Nepakankamai
vartojant riebalų tiek vaikams, tiek su-
augusiems gali išsivystyti hipotrofija
(svorio atsilikimas). Taip pat pastebė-
ta, kad keletą metų prieš pasireiškiant
nervinės anoreksijos (maisto atsisa-
kymas) požymiams, ligoniai pradeda
riboti riebaus maisto vartojimą.

APSAUGO NUO LIGŲ IR TRAUMŲ

Riebalai – visų organizmo ląstelių
membranų sudedamoji ir apsauginė
dalis. Pažeidus membraną, sutrinka
ląstelės darbas ir ji gali žūti.

Riebalai naudojami labai svarbių
medžiagų – hormonų gamybai. Iš jų ga-
minami antinksčių hormonai korti-
kosteroidai, lytiniai hormonai: estro-
genai  bei androgenai. Būtent hormo-
nai turi labai didelės reikšmės svar-
biausioms žmogaus organizmo funk-
cijoms, jo sveikatos būklei bei išvaiz-
dai.

Riebalų sudėtinė dalis – ilgos gran-
dinės polinesočiosios riebalų rūgštys
– padeda perduoti žinias iš vienų ląs-
telių į kitas, pavyzdžiui, kokias me-
džiagas pradėti gaminti – uždegimą
skatinančias ar jį slopinančias. Jos
taip pat mažina ,,blogojo” cholestero-
lio, trigliceridų kiekį, sumažina širdies
ir kraujagyslių ligų išsivystymo atve-
jus. Šios rūgštys slopina trombų susi-
darymą, didina kraujagyslių elastin-
gumą, palaiko gražią ir sveiką odą. Jos
taip pat gerina atmintį, padeda esant
įtampai, mažina agresyvumą, stiprina
imunitetą.  

Sveikas riebalinis sluoksnis yra
svarbus ne tik dėl estetinių priežasčių.
Jis apsaugo vidaus organus nuo me-
chaninio aplinkos poveikio, pvz., ap-
saugo inkstus, kepenis, blužnį nuo
traumų.

Daugeliui yra žinoma, jog riebalai
yra būtini tam, kad organizmas galė-
tų įsisavinti tik juose tirstančius vita-
minus –  A, D, K, E. Šių vitaminų mes
gauname su maistu, bet jie turi iš-
tirpti riebaluose, kad organizmas juos
pasisavintų.

RIEBALAI YRA BŪTINI VAIKŲ NERVŲ

SISTEMAI IR REGĖJIMUI

Jei kūdikių maiste nepakanka rie-
balinių rūgščių, šių medžiagų mažiau
susikaupia galvos smegenyse bei akių
tinklainėje, o tai pablogina nervų sis-
temos ir regėjimo funkcijas. Šios iš-
vados padarytos bandomųjų tyrimų su
gyvūnais metu, o taip pat stebint au-
gančius kūdikius. Tyrimų metu taip
pat nustatyta, kad vaikams, turin-
tiems dėmesio sutrikimų ar hiperak-
tyvumo problemų, riebalinės rūgštys
sumažina šiam sutrikimui būdingus
požymius.  Jau seniai įrodyta, kad jos
taip pat padeda gydant psichines ligas
(šizofreniją, depresiją).

RIEBALUS VARTOTI BŪTINA

Saikingai riebalus vartoti – būtina,
tik reikia juos atidžiai pasirinkti. Ži-
noma, sveikiausi ir naudingiausi yra
riebalai, gauti iš augalinių produktų:
įvairių aliejų, riešutų, taip pat riebios
žuvies, jūros gėrybių, kiaušinio trynių.
PSO (Pasaulinės sveikatos organiza-
cija) siūlo, kad suaugusiems bendras
riebalų kiekis sudarytų iki 30 proc. pa-

S V E I K ATA

Ar viską žinome apie riebalų naudą?

ros maistinio davinio energetinės ver-
tės (apie 30 gramų), iš kurios riebalai,
kurių sudėtyje yra  sočiosios riebalinės
rūgštys, sudarytų ne daugiau kaip 10
proc., o likusią dalį  sudarytų riebalai,
turintys savo sudėtyje polinesočiąsias
ir mononesočiąsias riebalines rūgš-
tis.

Venkite vartoti dirbtinius „trans”
riebalus  (angl. trans fat), kurių kenks-
mingas poveikis sveikatai jau įrodytas
1990 metais. Jie padidina ,,blogojo”
cholesterolio ir sumažina ,,gerojo”
cholesterolio kiekį, taip padidindami
širdies ligų, staigios mirties, insulto bei
2 tipo diabeto išsivystymą.

Dirbtiniai „trans riebalai”

Tai yra iš dalies hidrinti daržovių
aliejai (angl. partialy hydrogenated
vegetable oils). Jie gaunami aliejus
prisotinant vandeniliu (Hydrogen).
Šio proceso poveikyje skystas aliejus
tampa kietu. Hidrintas aliejus yra pi-
gus produktas, o jo pridėjus į perdirb-
tą maistą, kai kuriuos kepinius, sal-
dumynus, ,,greito maisto” produktus,
jie įgauna skonį, formą, prailginamas
jų vartojimo laikas. Hidrinti aliejai
plačiai naudojami verdant maistą rie-

baluose  (frying), nes juos galima nau-
doti keletą kartų, o tai dar kenksmin-
giau sveikatai.

Nepaisant to, kad ,,trans” riebalai
yra kenksmingi sveikatai, maisto pra-
monės gamintojai juos naudoja. FDA
(Fedaral Drug Administration) leidžia
produkte atžymėti ,,0 gram trans fat”,
nors iš tikrųjų jų kiekis yra 0,5 g. Kol
vyksta svarstymai apie hidrintų rie-
balų uždraudimą, kai kurios šalys, to-
kios kaip Danija, Šveicarija, Kanada,
o taip pat Californijos valstija, New Yor-
ko miestas ir Montgomery apygarda
(Texas valstijoje) sumažino bei apribojo
,,trans” riebalų naudojimą maisto pra-
monėje. Būtų gerai, kad tuo pasektų ir
kitos šalys bei valstijos. O kol kas var-
totojams belieka atidžiai studijuoti
perkamo produktos sudėtines dalis.

Tinkamai vartoti riebalus – tai
vartoti didesnį kiekį augalinių rieba-
lų, mažesnį – gyvulinių, ir nevartoti –
,,trans” riebalų. Tai padaryti tikrai
verta, jei norime kuo ilgiau išsaugoti
sveikatą, geriau ir ilgiau gyventi.

Paruošta remiantis: 
American Heart Association,

www.Wikipedia.org, ,,Chicago Tribune”,
www, Edieta.lt, www.Balsas.lt

Riebalai yra skirstomi į dvejas rūšis.   Wikimedia commons nuotr.
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Padovanokite savo vaikams,
anūkams ir draugams 
DRAUGAS NEWS ir

LITHUANIAN HERITAGE
prenumeratą.

Du leidiniai – viena prenumerata!   
Kaina JAV – tik 45 dol.

Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie

Lietuvą: šalies žmones, politiką, kultūrą, istoriją, me ną,

sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh •
www.facebook.com/DraugasNews

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

MANO  VIRTUVĖ

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

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 
Susitarimui kalbėti 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

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Tel. 630-640-3516.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Kalba angliškai, nevai-
ruoja. Tel. 872-218-0098.

� Vyras ieško darbo, gali pakeisti savait -
galiais. Tel. 708-369-8592.

� Vyras, turintis ilgametę senelių prie-
žiūros darbo patirtį, ieško darbo su gy-
venimu. Tel. 708-897-6936.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė patirtis. Gali pa-
keisti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 773-640-3559

� Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo su gyvenimu ar su grįžimu. Ilgame-
tė patirtis. Tel. 708-299-6417.

� Vyras ieško nebrangiai  išsinuomoti
vieną kambarį netoli Oak Lawn. Tel.
630-670-0813.

ĮVAIRūS

Lietuvoje Vasario 16-oji – svarbi,
nors ganėtinai santūriai šven-
čiama šventė. Tačiau nemažai

šalių Nepriklausomybės dieną švenčia
itin audringai – su didelėmis iškilmė-
mis, festivaliais ir linksmybėmis. Pre-
ky bos tinklo „IKI” maisto ekspertė
Aistė Rasmussen ragina patiems su-
sikurti šventišką nuotaiką ir būtinai pa-
minėti Nepriklausomybės atkūrimą,
sukviečiant šeimą ir draugus prie
šventinio stalo. 

Tai progai kulinarė pateikia gar-
dų bei šventiš ką įdarytos vištos re-
ceptą. 

Jums reikės: 
1 kg vištos, 
1 svogūno, 
1 stiklinės ryžių, 
3 valg. šaukštų kedro riešutų, 
3 valg. šaukštų razinų, 
70 g sviesto, 
druskos ir pipirų pagal skonį.

Gaminimas: vištą nuplaukite (ge-
riausia naudoti šviežią kaimišką viš-
tą; ją išvalyti ir kepenėles pasilikti,
nes jų reiks įdarui; jeigu vištą perkate

parduotuvėje – nepamirškite ir vištos
kepenėlių). Vištos kepenėles su-
smulkinkite. Keptuvėje išlydykite
truputį sviesto ir jame apkepkite ke-
penėles kartu su susmulkintu svo-
gūnu. Sudėkite ryžius, riešutus, ra-
zinas, pagardinkite druska ir pipirais.
Gerai išmaišykite bei įpilkite stikli-
nę šilto vandens. Troškinkite keletą
minučių, tada viryklę išjunkite ir
leiskite įdarui atvėsti. 

Vištą prikimškite paruoštu įdaru
ir sutvirtinkite mediniais pagaliu-
kais, kad kepdamas jis neišbėgtų.
Tada vištą ištepkite sviestu ir už-
denkite folija. Kepkite maždaug iki
180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje pora
valandų. Po 1,5 valandos foliją nuim-
kite ir kepkite dar 30 min., kad višta
gražiai apskrus tų. 

Išbandykite šį receptą, kuris puikiai
tinka iškilmingai Vasario 16-osios  ar Kovo
11-osios vakarienei. Taip pat pasekite
kitų šalių pavyzdžiu ir sukurkite nuotai-
kingą bei linksmą  aplin ką savo namuose:
patiekalus papuoškite Lietuvos vėliavė-
lėmis, paruoškite salotų, kuriose vyrautų
geltona, žalia ir raudona spalvos. Taip
jūsų šventinis stalas taps įdomesnis, sma-
gesnis ir tikrai įsimintinas.

Pagal Lrytas.lt

Pikantiškas įdaras paprastą vištą 
paverčia šventiniu patiekalu 

Vaisių kaladėlė ,,Geltona – žalia – raudona”.

Papuoškite šventinį stalą geltonos, žalios ir raudonos 
spalvų vaisių kompozicija.



Atkelta iš 3 psl.

Bostono enciklopedijos teigimu,
Šveicarijoje esantis biuras išleido per
50 leidinių apie Lietuvą. Lietuvių in-
formacijos biuro veiklą ne tik jos pra-
džioje, bet iki veiklos pabaigos rėmė
Amerikos lietuvių organizacijos, dau-
giausiai pinigų skyrė JAV Lietuvių
tautos tarybos įsteigtas Tautos Fondas.
Lausanne Lietuvių informacijos biuras
savo veiklą baigė 1919 metų spalio mė-
nesį. 

Panašus biuras, pavadintas Lit-
huanian National Council Informa-
tion Bureau, veikė ir Amerikoje, Was-
hingtone. Jis ten buvo atidarytas 1917
metų birželio 15 dieną. Biurui buvo ke-
liami panašūs tikslai – kovoti už Lie-
tuvos reikalus ir atremti rusų bei len-
kų propagandą JAV valdžios sluoks-
niuose. Biurą įsteigė Katalikų lietuvių
tautos taryba, kurią lėšomis aprūpino
jos suorganizuotas Tautos Fondas. 

Biurui Washingtone iki 1919 metų
vadovavo teisininkas Jonas Julius
Bielskis. Jam talkininkavo studentas
Kazys Česnulis-Ščesnulevičius, taip
pat Julius Kaupas, kuris tuo metu
Washingtone atliko karinę prievolę.
Washingtono biurui savo laisvą nuo
darbo vienoje JAV karinėje įstaigoje
laiką skyrė ir advokatas Balys Mas-
tauskas. Turėdamas daug pažinčių
tarp įtakingų amerikiečių, jis pasirū-
pino tuo, kad lietuvių delegaciją 1918
metų gegužės pradžioje priimtų tuo-
metinis Amerikos prezidentas Wood-
row Wilson. Susitikimo metu JAV va-
dovas pažadėjo sudaryti studijų ko-
misiją Lietuvos klausimams spręsti. 

Biuras informuodavo JAV valdžios
įstaiga, Kongreso narius ir spaudą
apie lietuvių siekius, mezgė naudingus
politinius ryšius. 

Pasišventę Lietuvai šios įstaigos

darbuotojai ir talkininkai rengė me-
morandumus, rezoliucijas, išleido ne-
mažai informacinių leidinių. Jie taip
pat lietuvių kolonijose organizavo pa-
triotinę veiklą.

1919 metų kovo 18 dieną buvo nu-
tarta įsteigti dar vieną Lietuvių infor-
macijos biurą New Yorke. Šis biuras
dirbo iki 1919 metų rugsėjo 16 dienos.
Jam vadovavo viešųjų ryšių specialis-
tas Carl Byoir, Lenkijos žydų kilmės
amerikietis. Jis buvo ir JAV oficia-
laus viešosios informacijos biuro vi-
cepirmininkas. Jam garsinti Lietuvą
padėjo kitas amerikietis – Edward L.
Bernays, vaikystėje su tėvais atvykęs
į JAV iš Austrijos, garsaus psichoana-
litiko Sigmund Freud sūnėnas, vėliau
nusipelnęs austrų ir amerikiečių vie-
šųjų ryšių ir propagandos pradininko
titulą.

Jis kartu su C. Byoir surengė lo-
bizmo kampaniją siekdami, kad 1918
metų vasario 16 dieną nepriklausoma
paskelbtą Lietuvos valstybę  pripažin-
tų JAV kongresas. Biuras kasdien visai
JAV spaudai teikė žinių apie Lietuvą.
Visa ši informacija būdavo spausdi-
nama šimtuose Amerikos laikraščių ir
žurnalų. Apie šias dienas ir C. Byoir pa-
siūlymą jiems abiems dirbti ir atsto-
vauti Lietuvos Nepriklausomybei Ed-
ward L. Bernays užsimena savo kny-
goje ,,Biography of  an idea. The foun-
ding principles of  public relations”.

Šių Europoje ir JAV veikusių Lie-
tuvos informacijos biurų ir juose dir-
busių inteligentų dėka pasaulis išgir-
do apie mažą šalį Lietuvą, bandančią
atsitiesti po Pirmojo pasaulinio karo ir
siekiančią laisvės, nepriklausomybės
bei savo valstybingumo pripažinimo.
Šių žmonių darbas tapo svariu indėliu
į Lietuvos Nepriklausomybės paskel-
bimą ir jos pripažinimą visame pa-
saulyje. 

Straipsnis parengtas, remiantis: Lietuvių
enciklopedija, XVI t., JAV; Donatas Januta ,,Lie-
tuviški takai”, Vilnius, 2015; „XXI amžius”,
2008, rugsėjo 26; „Kristus ir pasaulis”, 2005, ge-
gužės 13.
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Lietuvos nepriklausomybės siekius skleidė
net Sigmund Freud sūnėnas

Biuras Washingtone, fotografuota 1918–1919 metais.  K. Česnulis sėdi prie stalo kairėje,
B. Mastauskas viduryje, J. Kaupas dešinėje.

Antroji nuotraukos pusė.

Virtualioje parodoje – Vasario 16-osios minėjimų užsienyje istorija
Atkelta iš 1 psl.

Baigiantis Antrajam pasauliniam
karui į Vakarus pasitraukė apie 80 000
Lietuvos gyventojų. Vengdami grįžimo
į okupuotą Tėvynę, jie buvo apgyven-
dinti perkeltųjų asmenų stovyklose
(ang. Displaced Persons, toliau – DP),
kuriose kūrė visuomenines organiza-
cijas, leido spaudą, šventė valstybines
šventes, išskirtinį dėmesį skirdami
Vasario 16-ajai.

Lietuvos diplomatinė tarnyba, už-
sienio valstybėse veikiančios lietuvių
bendruomenės, organizacijos vieningai
palaikė Vasario 16-osios minėjimo idė-
ją. 1941–1990 m. Lietuvos valstybės at-
kūrimo diena aktyviausiai buvo šven-
čiama JAV, kur buvo susitelkusi gau-
siausia lietuvių bendruomenė. Vasario
16-oji taip pat buvo švenčiama Euro-
poje, Kanadoje, Pietų Amerikoje, Aust-
ralijoje, Naujojoje Zelandijoje ir kitose
valstybėse.

Lietuvos valstybės atkūrimo die-
nos proga Lietuvos centrinis valstybės
archyvas pristato virtualią parodą „Va-
sario 16-osios minėjimų užsienyje is-
torija 1940–1990 m.”.

Parodoje eksponuojami: Vokietijos,
Austrijos DP stovyklų lietuvių pabė-
gėlių,  užsienio lietuvių bendruomenių,
organizacijų, draugijų ir asmenų svei-

kinimai Lietuvos diplomatams, Va-
sario 16-osios minėjimų užsienio
valstybėse programos bei šia proga
JAV, Australijos, Brazilijos laikraš-
čiuose publikuoti straipsniai. Pri-
statomos JAV valstybės institucijų
proklamacijos, kuriomis Vasario 16-
osios proga buvo skelbiama Lietuvos
Respublikos diena skirtingose JAV
valstijose ir miestuose.

Parodoje pateikiamos Vasario
16-osios minėjimų akimirkas JAV,
Šveicarijoje, Italijoje, Suomijoje pri-
menančios nuotraukos ir garso įra-
šai, kuriuose įamžintos Lietuvos dip-
lomatų – Stasio Lozoraičio, Vaclovo
Sidzikausko, Petro Povilo Daužvar-
džio ir Juozo Kajecko – sveikinimo
kalbos, transliuotos per užsienio
valstybių radijo stotis. Lankytojų
dėmesiui pristatomi 1947 m. kino
kadrai iš Vasario 16-osios minėjimo
Augsburgo (Vokietija) DP stovykloje
ir Vasario 16-osios gimnazijos Vo-
kietijoje moksleivių pasirodymo 1984
m. Lietuvos valstybės atkūrimo šven-
tės proga filmo ištraukos.

Virtualią parodą apžiūrėti gali-
te Lietuvos vyriausiojo archyvaro
tarnybos svetainėje: www.archyvai.lt

Lietuvos centrinio valstybės
archyvo info ir nuotr. 



Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”,
Vilnius, 2015 m., 300 psl. 

Šioje gausiai iliustruotoje knygoje pri-
statomi San Francisco advokato, istorijos
tyrinėtojo Donato  Janutos rašiniai apie
šiandienos ir praeities Lietuvą ir lietuvius.  

Aptarti santykiai tarp lietuvių ir žy -
dų. Pristatyti Lietuvos karžygiai, tarp ku-
rių generolai Povilas Plechavičius ir Vin-
cas Vitkauskas, bei kovojusieji Afganis-
tane. Aprašyti Amerikos lietuviai komu-
nistai, jų gyvenimas ir veikla, jų susikir-
timai su į JAV atvykusiais ,,dipukais”.
Prisiminti du Amerikoje gimę lietuviai, ku-
rie Lietuvoje tapo mirtini priešai – parti-
zanas Adolfas Ramanauskas ir išdavi-
kas Juozas Markulis...

Daug kitų žmonių, įvykių ir vaizdų iš lietuvių gyvenimo bei veik-
los rasite šiame rinkinyje. Autorius paseka ir lietuvių pėdsakus Balta-
rusijoje, Prūsijoje, Lenkijos Suvalkų krašte, Latvijoje. Knyga skirta visiems,
kas domisi Lietuva, lietuviais, jų veikla ir gyvenimu.

Knygą ,,Lietuviški takai” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 25 dol. 

(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500

Skaitykite www.draugas.org
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A † A
IRENA PIETUŠKAITĖ 

RADIENĖ 
Į Amžinybę iškeliavo 2017 m. vasario 12 d. 
Gimė 1933 metais. 
A. a. Irena buvo duktė a. a. Stasio ir Agotos Pietuškų,  žmona

a. a. Vytauto Radžiaus.
Ji daug metų dainavo Šv. Kryžiaus bažnytiniame chore ir ,,Dai -

 navos” ansamblyje.
Nuliūdę liko: pusseserė Irena Meilienė su šeima, Danutė De ren -

 čienė su šeima, pusbroliai Arvydas Karas su šeima ir Saulius
Karazija, krikšto  dukterys Vilija Meilytė-Gaikis ir Linda Balčiū-
 nai tė-Jandacek, giminės Lietuvoje bei artimi draugai.

Po gedulingų šv. Mišių Švč. M. Ma ri  jos Gimimo bažnyčioje, 2017
m. vasario 15 d. buvo palydėta į Šv. Ka  zi mie ro kapines ir pa lai dota
šalia artimųjų. 

Liūdime – Irena ir artimieji

A † A
ANDRIUS SEDAITIS

Gimė 1918 m. lapkričio 30 d. Žilių kaime, Lietuvoje.
1954 m. Vokietijoje Hanau mieste vedė Martą Palenschat.

Mar ta iškeliavo amžinybėn 1998 m. lapkričio 18 d.
1955 m. vasario 2 d. Andrius atvyko į Ameriką ir apsistojo Či -

ka goje. 2017 m. vasario 13 d. buvo pašauktas Amžinybėn.
Lieka sūnus Robert Sedath su žmona Indre, gyvenantys Na per -

ville, IL, dukra Claudia Gunn su vyru Charles, gyvenantys Bo ling-
 brook, IL; anūkai: David Sedath, Marty Sedath, Alexandria  Gunn,
Andrew Gunn ir Robert Gunn.

Nuliūdusi šeima

Atkelta iš 7 psl.

Vėliau, atkuriant sodelio panteoną
(archit. Antanas Algimantas Sprin-
dys), 1988 m. gruodžio 30 d. pirmiausia
ant naujų postamentų centrinėje Šlovės
alėjoje buvo užkelti muziejuose išlikę
J. Basanavičiaus, Simono Daukanto,
Vinco Kudirkos ir Maironio biustai.
Mat po antrojo bolševikų sugrįžimo so-
delio panteono ansamblis buvo sunio-
kotas, sugriautas, biustai nukelti.  Ta-
čiau kitur prieš Antrąjį pasaulinį karą
J. Basanavičiui pastatyti paminklai
išliko nepaliesti.

1927 m. vasario 16-ąją išaušo šal-
tokas, bet giedras rytas. Lietuvos žmo-
nės pakiliai ruošėsi švęsti Nepriklau-
somybės šventę, tačiau iš Vilniaus at-
skriejusi žinia, kad mirė tautos pa-
triarchas  J. Basanavičius,  užtemdė
šventišką nuotaiką. Lietuvos ir kitų
valstybių spauda bei radijas žinią iš-
platino pasaulyje. Gedėjo ne tik laisvos
Lietuvos gyventojai, amžinosios sos-
tinės Vilniaus lietuviai, bet ir kitų
tautybių mūsų bičiuliai.

Rūpinantis sodelio atstatymu ir
pertvarkymu, man labai dažnai te-
kdavo bendrauti su vilniete Birute Fe-
deravičiene, tuomet dirbusia M. K.
Čiurlionio dailės muziejuje. Ši moteris
už žydų gelbėjimą Antrajame  pasau-
liniame kare, jau Lietuvai atkūrus ne-
priklausomybę,  buvo apdovanota Di-
džiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimi-
no ordino pirmojo laipsnio medaliu. 

B. Federavičienė straipsnio auto-
riui yra pasakojusi apie J. Basanavi-
čiaus laidotuves: ,,Daktaro J. Basana-
vičiaus   gedėjo ne tik vilniečiai  lie-
tuviai, bet ir žydai, gudai (baltarusiai
– S. G.), padorūs lenkų inteligentai”.  Po
5 dienų gedulo vasario 22 d. Katedroje
buvo aukojamos pamaldos. Net ir pa-
sižymėjęs lenkiškumo skleidėjas, prieš
pusmetį iš Jurgio Matulaičio perėmęs
arkivyskupo pareigas Romualdas Jalž-
bykovskis lietuviškai pasakė gražų
pamokslą. B. Federavičienė prisiminė,
kad palydėti velionio palaikų tūks-
tantinė eisena su gėlėmis ir vainikais
nusidriekė nuo katedros iki pat Rasų
kapinių. Pati B. Federavičienė, tuo

metu dar tik antros klasės pradinukė,
kartu su tokio pat amžiaus mergaite ei-
senos priekyje nešė Indijos Nepri-
klausomybės vedlio Mahatma Ghandi
atsiųstą vainiką. Kapinių įkalnėje,
prie kapo duobės Vilniaus skautų ir lie-
tuvių sporto ratelių vadovas Pranas
Žižmaras (Lietuvos patriotas, 1940 me-
tais žuvęs Vorkutos lageryje) pasiūlė
karstą su Lietuvos Nepriklausomybės
kūrėjo palaikais užpilti rankomis. Dvi-
dešimtmečio Vytauto Didžiojo gimna-
zijos auklėtinio pasiūlymą palaikė pa-
lyda. Sušalusios žemės grumsteliai,
sušildyti patriotų rankomis, užpildė
kapą, kuris paskendo gėlių ir vainikų
kalne.

Steponas Gečas – istorijos daktaras,
LŽS narys, Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejaus sodelio atstatymo organizato-
rius. 

Jonas Basanavičius

S. Gečas prie atstatyto Basanavičiaus biusto Šlovės alėjoje. 2017.02.12.
Asmeninio archyvo nuotr.

Dar keli žodžiai apie paminklus
J. Basanavičiui. J. Zikaro sukurtas
biustas buvo tiražuotas Palangoje,
Ylakiuose ir kitur. Tačiau ne tik jo dar-
bai liko. Po mirties vienaip ar kitaip
įamžinti tautos patriarchą mėgino
Vincas Grybas, Adomas Varnas, An-
tanas Žmuidzinavičius, Rapolas Ja-
kimavičius ir kiti menininkai. Birštone
kiek kitaip J. Basanavičiui biustą
1938 m. sukūrė Antanas Aleksand-
ravičius. Originalesnis už kitus (sė-
dinčio kėdėje) paminklas 1996 m. at-
sirado Vilkaviškyje (autoriai Antanas
Žukauskas ir Vytau tas Balčiūnas).
Lietuvoje yra keliolika vienokių ar ki-
tokių monumentinių J. Basanavi-
čiaus pagerbimo ženklų, keli jų Kau-
ne. Vilniuje, kur per 20 metų gyve-
no ir palaidotas mūsų tautos pa-
triarchas – nėra nė vieno. Nemanau,
kad vilniečiai mažiau už kitus gerbia
lietuvybės simboliu tapusį patriar-
chą, tačiau jiems yra sunku apsi-
spręsti. Ir dėl vietos, ir dėl formos, ir
dėl?
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� Vasario 18 d., šeštadienį, JAV Lietuvių
Bendruomenė Detroite rengia Vasario 16-
osios minėjimą. 1 val. p. p. – pietūs, 2 val.
p. p. – minėjimas ir Vytauto Didžiojo uni-
versiteto kamerinio orkestro bei saksofono
virtuozo  Liutauro Janušaičio koncertas.
Įėjimas nemokamas. Bus renkamos aukos
JAV LB Krašto valdybai. Renginys vyks Det-
roito Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros
centre: 25335 West Nine Mile Rd., South-
field, MI 48033.

� JAV LB Lemonto apylinkės valdyba ma-
loniai kviečia visus dalyvauti Vasario 16-osios
minėjime, kuris įvyks š. m. vasario 19 d.,
sekmadienį, 12:30 val. p. p. Fondo salėje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Pagrin-
dinis pranešėjas – lt. plk. Kęstutis Eiduko-
nis. Taip pat bus meninė programa ir vai-
šės. Lauksime visų.

� Vasario 25 d., šeštadienį,  5:30 val. p.
p. New Yorko Lietuvių Bendruomenės val-
dyba drauge su LR generaliniu konsulatu
New Yorke kviečia jus į Lietuvos Nepri-
klausomybės šventę. Apreiškimo bažnyčioje
(259 North 5th St., Brooklyn, NY 11211)
sveikinamąjį žodį tars Lietuvos generalinis
konsulas New Yorke Julius Pranevičius, mu-
zikinę programą atliks Dariaus Polikaičio va-
dovaujamas  lietuvių meno ansamblis iš Či-
kagos „Dainava”. Vėliau šventė tęsis Mount
Carmel bažnyčios salėje (North 8th St. ir Ha-
vemeyer St. Corner, Brooklyn, NY 11211),
kur jus linksmins DJ/VJ Rimas Samis. Bus
vaišės. Daugiau informacijos el. paštu: zy-
buokle@gmail.com arba paskambinus tel.
347-415-6379.

� Vasario 26 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. vyčių Gary kuopos # 82 ir JAV Lietuvių
Bendruomenės East Chicago, IN apylinkės

valdybos ruošia Vasario 16-osios minėjimą,
kuris vyks American Legion Post 66, 132
N Wiggs St., Griffith, Indiana 46319.
Pranešėja – Svajonė Kerelytė. Meninę pro-
gramą atliks jauna dainininkė Agnė
Giedraitytė ir tautinių šokių grupė „Suktinis”.
Apie dalyvavimą praneškite Loretai Vician
tel. 219-614-2498  (galite parašyti žinutę)
arba el. paštu:  loretavician@gmail.com

� Čikagos lituanistinės mokyklos 25
metų jubiliejinis pokylis vyks kovo 4 d., šeš-
tadienį, Jaunimo centro didžiojoje salėje.
Renginys prasidės 5 val. p. p. šv. Mišiomis
tėvų jėzuitų koplyčioje. Bus programa, va-
karienė ir šokiai. Kviečiame visus buvusius
ir dabartinius mokinius, mokytojus, tėvų ko-
miteto narius bei visuomenę gausiai daly-
vauti. Vietas užsisakyti ir daugiau informa-
cijos tel. 630-242-0493.

� Kovo 11 d., šeštadienį, 2 val. p. p. kvie-
čiame visus lituanistinių  mokyklų mok-
sleivius aktyviai dalyvauti Dailiojo skaitymo
konkurse ,,Vardan tos Lietuvos”. Nugalėto-
jų laukia puikios dovanos. Konkursas vyks
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Dėl smulkesnės informa-
cijos kreiptis į Vestą Valuckaitę el. paštu:  ves-
tav@yahoo.com, tel. 773-818-4718.
Konkursą  organizuoja JAV Lietuvių Ben-
druomenės Vidurio Vakarų apygardos valdy-
ba.

� Vydūno jaunimo fondas minės savo veik-
los 65 metų sukaktį š. m. kovo 26 d. 12:30
val. p. p.  Pasaulio lietuvių centre, Le -
monte, didžiojoje salėje. Maloniai prašo me
pasižymėti šią datą. Lauksime vardi nių
stipendijų steigėjų, rėmėjų ir svečių drauge
atšvęsti šią reikšmingą sukaktį. Daugiau in-
formacijos pa teiksi me  vėliau.

http://draugokalendorius.org

PAS MUS
IR

APLINK MUS

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
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Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės
99 metų sukaktį, 

Amerikos Lietuvių Taryba sveikina ir kviečia
visus geros valios lietuvius jungtis į bendrą darbą

stiprinant sunkiai iškovotą Lietuvos
nepriklausomybę, tvirtinant vienybės ryšius

tarpusavyje bei su broliais ir seserimis Lietuvoje,
kuriant Tautos valstybingumą ant doros,

sąžiningumo ir didžiadvasiškos aukos pamatų.

Amerikos Lietuvių tArybA
LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL

4545 W 63RD STREET • CHICAGO, IL 60629
ALTCENTER.ORG

Grand Rapids Lietuvių 
Bendruomenės susirinkimas

Grand Rapids, Michigan, Lietuvių Bendruomenė kviečia visus
bendruomenės narius dalyvauti susirinkime, kuris vyks šeš-

tadienį, vasario 18 d., 10 val. r. Šv. Petro ir Povilo mokyklos bib-
liotekoje (1433 Hamilton NW, Grand Rapids, MI). Bus trumpas valdybos pra-
nešimas, artėjančių renginių aptarimas. Bendruomenės nariai galės pasidalinti
nuomonėmis ir rūpesčiais. Apie dalyvavimą praneškite Broderick Norkus el. paš-
tu: broderick.norkus @gmail.com.

Tuo pačiu primename, kad balandžio 29 d. Grand Rapids vyks Trečioji
metinė lietuvių dienų šventė. Pasižymėkite šią datą savo kalendoriuose.   


