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ŠIAME NUMERYJE:

Geros manieros – geriausia apsauga nuo kito blogų manierų – Philip Chesterfield 

Nepriklausomybės Aktą
saugančiam E. Ruškiui netrūksta

dėmesio – 2 psl.  

Svečiuose – jaunas ir išradingas
,,Atžalynas” – 4 psl. 

Lietuvos šimtmetis
– mūsų visų sėkmės

istorija ir šventė

Amerikos lietuvių dovana – Laisvės varpas – vasario
16 dieną skelbs Lietuvos šimtmetį.                                 

Karo muziejaus archyvo nuotr.

Ypatingam jubiliejui – renginių gausa

Svarbiausias ir didžiausias valstybės šimtmečio minė-
jimo renginys – vasario 16 dieną, 12 val. S. Daukanto
aikštėje rengiamos Baltijos valstybių vėliavų pakė-

limo iškilmės, kurias 12:30 val.  p. p. vainikuos visą šalį su-
jungsiantis bažnyčių varpų skambėjimas. Ši valanda pasi-
rinkta neatsitiktinai – lygiai prieš 100 metų 12.30 val. da-
bartiniuose Signatarų namuose buvo pasirašytas Nepri-
klausomybės Aktas. Pirmieji suskambės ypatingą istorinę
reikšmę turintys varpai – tai Kauno karo muziejuje esan-
tis Laisvės varpas, kurį 1919 metais padovanojo Amerikos
lietuviai, ir specialiai šimtmečiui išlietas 100-mečio varpas,
esantis Trakuose. Jiems atlieps bažnyčių varpai visoje Lie-
 tuvoje.

Iškilmėse S. Daukanto aikštėje taip pat dalyvaus dau-
gybė garbingų svečių, prezidentų, tarptautinių organizacijų
vadovų, monarchų. Į iškilmes Vasario 16-ąją prezidentės
kvietimu atvyks Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Is-
landijos, Ukrainos, Gruzijos prezidentai, Europos Vadovų Ta-
rybos pirmininkas, Europos Komisijos pirmininkas, taip
pat Švedijos ir Danijos karališkųjų šeimų atstovai.

Lietuvos žmonės kviečiami drauge dalyvauti šiame
ren ginyje, kuriame taip pat bus iššautos trys garbės salvės,
skraidys NATO oro policijos misijos naikintuvai, bus skai-
to mas Nepriklausomybės Aktas, pražygiuos 100 trispalvių
eisena.

LR ambasados JAV info

Prie LR ambasados Washingtone – visa jos darbuotojų komanda (iš k): ambasadorius Rolandas Kriščiūnas, Vadim Lucenko,
Gintautas Valys, Evelina Petronė, Valerijus Bogočionokas, Rimantas Mackevičius, Gintarė Gedrimaitė, Jonas Mažeika, Neringa
Miliauskaitė, Kęstutis Vaškelevičius, Lyra Puišytė-Bostroem, Saulius, Povilaika, Tadas Kubilius, Marius Junokas, Agnė Gudaitytė,
Vaidotas Ašmonas ir Antanas Pažarauskas. LR ambasados JAV nuotr.

Svarbiausias ir didžiausias valstybės šimtmečio minė-
jimo renginys – vasario 16 dieną, 12 val. S. Daukanto
aikštėje rengiamos Baltijos valstybių vėliavų pakėli-

mo iškilmės, kurias 12:30 val. p. p. vainikuos visą šalį su-
jungsiantis bažnyčių varpų skambėjimas. Ši valanda pa-
sirinkta neatsitiktinai – lygiai prieš 100 metų 12:30 val. p.
p.  dabartiniuose Signatarų namuose buvo pasirašytas Ne-
priklausomybės Aktas. Pirmieji suskambės ypatingą is-
torinę reikšmę turintys varpai – tai Kauno karo muzieju-
je esantis Laisvės varpas, kurį 1919 metais padovanojo Ame-
rikos lietuviai, ir specialiai šimtmečiui išlietas 100-mečio
varpas, esantis Trakuose. Jiems atlieps bažnyčių varpai vi-
soje Lietuvoje.

Iškilmėse S. Daukanto aikštėje taip pat dalyvaus dau-
gybė garbingų svečių, prezidentų, tarptautinių organiza-
cijų vadovų, monarchų. Į iškilmes Vasario 16-ąją prezidentės
kvietimu atvyks Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Is-
landijos, Ukrainos, Gruzijos prezidentai, Europos Vadovų
Tarybos pirmininkas, Europos Komisijos pirmininkas, taip
pat Švedijos ir Danijos karališkųjų šeimų atstovai. – 3  psl. 



Dirbo ir su V. Aleknos treneriu

E. Ruškys nėra įsitikinęs ir dėl
sportinės karjeros. 2006 metais pra-
dėjęs lankyti tuomet dar „Ozo” vidu-
rinę mokyklą, jis, sekdamas olimpinių
čempionų disko metikų Romo Ubarto
ir Virginijaus Aleknos pavyzdžiu, su-
sidomėjo šia sporto šaka.

„Tuo metu mane pastebėjo V. Alek-
nos treneris Rimantas Kalibatas. Kiek
vėliau su treneriu Jurdanu Radžiumi
pradėjome stovyklauti, ruoštis var-
žyboms”, – apie sportininko kelią pa-
sakoja tarptautinio sporto meistro
vardą gavęs E. Ruškys.

Tiesa, dabar dėl patirtų traumų
karjerą turėjo pristabdyti. Tačiau prieš
traumą sportininkas demonstravo ge-
rus rezultatus. 2015 metų pabaigoje
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ARNAS ŠARKŪNAS

Vidaus tarnybos jaunesnysis puskari-
ninkis, disko metikas Eligijus Ruškys šio-
mis dienomis susidūrė su netikėtu dė-
mesiu. Socialiniame tinkle „Facebook”
išplatinta nuotrauka, kurioje Signatarų
namuose eksponuojamą 1918 metų
Nepriklausomybės Aktą saugantis vil-
nietis atrodo milžiniško dydžio, palyginti
su nuotraukoje matoma Prezidente
Da lia Grybauskaite, prof. Vytautu Lands-
bergiu ir prof. Liudu Mažyliu, sukėlė ne-
menką ažiotažą. Tačiau pats šio šurmu -
lio kaltininkas padidėjusio dėmesio
nesureikšmina.

„Tai yra internautų išreikšta nuo-
monė. Labai to nesureikšminu,
mat gyvenime yra buvę ir dau-

giau kuriozų. (...) Tiesiog su draugais
pasijuokėme iš to. Visgi ne pirmas
kartas, nes dirbu jėgos struktūroje,
darbe esu viešas žmogus. (...) Nesu įsi-
žeidęs”, – teigia nuo savanorio statuso
karjerą jėgos struktūrose pradėjęs 27-
erių E. Ruškys.

Vienas iš nepraleidusių progos
pastebėti išskirtinį vilniečio ūgį – par-
lamentaras Gabrielius Landsbergis.
Jis socialiniame tinkle „Facebook” pa-
sidalino nuotraukos montažu, kuriame
E. Ruškys ,,saugo” dėl nuošliaužų ken-
čiantį Gedimino kalną. Tiesa, Vidaus
tarnybos jaunesnysis puskarininkis
ten pavaizduotas kur kas didesnis, nei

Nepriklausomybės Aktą saugantis E. Ruškys:
negalvojau, kad bus lengva

Iš kairės: prof. Liudas Mažylis, Prezidentė Dalia Grybauskaitė, prof. Vytautas Landsbergis, Eligijus Ruškys.
R. Dačkaus nuotr.

yra iš tiesų, – jis ten siekia ir Gedimi-
no bokštą.

Tiesa, realybė yra kiek kitokia.
Tikrasis jo ūgis siekia 1,98 m, tad ir Sig-
natarų namuose užfiksuota nuotrauka,
anot pašnekovo, yra viso labo iliuzija.

„Dar iš tokio kampo nufotografa-
vo. Realybėje vėl kitaip atrodo. Nuo-
traukos yra nuotraukos”, – mano E.
Ruškys.

Didelė atsakomybė

Sekmadienį Signatarų namuose
pradėtas eksponuoti iš Vokietijos į
Lietuvą atvežtas 1918 metų Nepri-
klausomybės Aktas čia lankytojus už-
sukti kvies iki šių metų lapkričio mė-
nesio. Anot pašnekovo, šio labai ilgai
ieškoto ir pernai kovą Vokietijos Už-
sienio reikalų ministerijos archyve
Vytauto Didžiojo universiteto prof.
Liudo Mažylio rasto dokumento sau-
gojimas, nors ir yra didelė atsakomy-
bė, tačiau visų pirma – pareiga.

„Atsakomybė – didelė, didelis dė-
mesys. Negalvojau, kad bus lengva, ta-
čiau tiesiog ėjau, nes reikėjo atlikti savo
pareigą”, – teigia E. Ruškys.

Pasak jo, tai, ką mato visuomenė,
yra maža dalis to, ką jam tenka patir-
ti darbe.

„Darbas yra ne tik saugoti. Vyk-
dome  ir ekstradicijas, daug keliauja-
me ir t.t. Darbas tikrai įdomus, nėra
monotonijos”, – atviravo pašnekovas,
tačiau nenorėjo gilintis į ateities pla-
nus.

E. Ruškys apsaugininku tapo baigęs sportininko karjerą.
V. Pliadžio nuotr.

Gedimino kalnas saugus. #NeMažylis. G. Landsbergio ,,Facebook” nuotr.

Kaune vykusiose varžybose jo mestas
diskas pasiekė 63,21 metrų ribą.

Tas laikotarpis jam itin sėkmingas,
mat tuomet Pietų Korėjoje vykusiose
šeštosiose pasaulio kariškių sporto
žaidynėse diską 58,14 m numetęs E.
Ruškys užėmė septintą vietą. Ten jam
teko susigrumti su tokiomis disko me-
timo pasaulio pažibomis kaip 2004
metų Atėnų olimpinių žaidynių vice-
čempionas vengras Zoltan Kovag (66,01
m), pasaulio čempionas lenkas Piotr
Malachowski (62,12 m), Azijos pirme-
nybių bronzos medalininkas iranietis
Mahmoud Samimi (60,97 m).

Nors ir buvo pasiekta gerų rezul-
tatų, tačiau E. Ruškys nemano, kad jis
kada išbandys jėgas ir aukštesniame ly-
gyje: „Dabar kaip ir oficialiai baigiau
sportininko karjerą, nes patyriau trau-
mų. Bet nuo to toli nenutolau. (...) Tu-
rime pratybų, tad su fiziniu aktyvumu
viskas gerai. Tačiau nuo profesiona-
laus sporto teks atsiriboti, nes, kur pro-
fesionalus sportas, ten ir didžiulės
traumos.”

Lrt.lt
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Sausio 26–28 d. parodų centre „Litexpo” vyksiančioje tarptautinėje turizmo
parodoje „Adventur” bus pristatyta Lietuvos vardą garsinantis, šimtus
tūkstančių lietuvių vienijantis, svečius iš viso pasaulio žavintis di-

džiausias šalies kultūros įvykis – Lietuvos dainų šventė. Dainų šventės or-
ganizatorius Lietuvos nacionalinis kultūros centras parodos metu rengs įdo-
mius renginius bei koncertus, vyks pokalbiai su Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės (PLB) ir Tautinių mažumų departamento atstovais, bus prista-
tytas Šimtmečio žygis per Lietuvą – per miestus ir miestelius keliaujantis
projektas kvies į susitikimus su žymiais to krašto žmonėmis, istorikais. Sten-
de lankytojams dalijama Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...”
atributika atskleis būsimos šventės sumanymą, rodomi filmai reprezentuos
unikalią iš kartos į kartą perduodamą Lietuvos tradiciją ir gyvąją šiuolai-
kinę kultūrą. 

Šiais metais Dainų šventės stendą papuoš įspūdingo dydžio 2018 metų
šventės pavadinimą skelbiantis užrašas „Vardan tos”, prie kurio bus kvie-
čiami įsiamžinti ir parodos lankytojai. Tai pat bus pasiūlyta skaitmeninė pra-
moga – interaktyvus veidrodis, leidžiantis virtualiai pasimatuoti ir nusifo-
tografuoti su pasirinkto Lietuvos regiono tautiniu kostiumu. 

Birželio 30–liepos 6 d. vyksianti Dainų šventė – vienas didingiausių Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginių, suvienysiančių apie
40 tūkstančių dalyvių iš Lietuvos ir lietuvius iš viso pasaulio. Žiūrovų lauks
net septynios muzikos, dainų, šokių ir nepamirštamų įspūdžių kupinos die-
nos. Kulminacija taps liepos 6-ąją vyksianti Dainų diena, jos pabaigoje ke-
liolikos tūkstančių atlikėjų choras giedos Lietuvos himną. 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro info ir nuotr.

Briuselyje įsi-
kūręs įtakin-
gas leidinys

„Politico” paskelbė
lietuvių dirigentę
Mirgą Gražinytę-
Tylą įtakingiausiu
užsienio talentu.
Lietuvaitė minima
tarp 28 asmenybių, kurios „labiausiai
drebina Europą”. 

,,Jauna, energinga Lietuvos diri-
gentė vadovauja vienai prestižiškiau-
sių muzikos institucijų Anglijoje –
Birminghamo miesto simfoniniam or-
kestrui, kuris kitąmet gastroliuos Eu-
ropoje. Sausį ji taip pat debiutuos su
‘Radio France’ orkestru, o gegužę – su
Metropolitan Opera orkestru New Yor-

ko Carnegie Hall”, – rašo
„Politico”. Tinklalapyje pa-
aiškinama, ką reiškia M.
Gražinytės pseudonimas
Tyla. 

„Žodžiai nebūtini, kai
bendraujama muzika. Kartą
šitai patyręs, nebegali gal-
voti kitaip”, – cituojama di-
rigentė. Birminghamo or-
kestro muzikantai išsirinko
Mirgą vadove pernai. Savo
naujuosius namus 31 metų
M. Gražinytė vadina „Di-
džiosios Britanijos Venecija”
ir sako,  kad jai gera šiame
gražiame ir permainingame

mieste.  „Tačiau Bri-
tanijos išstojimas iš
Europos Sąjungos
reiškia netikrumą
ir dirigentės ateičiai
šioje šalyje. Nors
valdžia tikina, kad
ryškiausi ir geriau-
si čia visada laukia-

mi, konkretūs sprendimai kol kas ne-
priimti.  „Brexit” gali apsunkinti ir
Lietuvos talento karjerą”, – svarsto
„Politico”. Pati M. Gražinytė į klausi-
mą, kaip vertina susidariusią padėtį,
atsakė optimistiškai. Ji tiki, kad „at-
eities žingsniai visus suartins ir leis ge-
riau suprasti vieniems kitus”.

Parengta pagal internetinę spaudą

Turizmo parodoje pristatoma 

Dainų šventė
Lietuvei dirigentei – 

netikėtas žurnalo įvertinimas

Atkelta iš 1 psl.

Lietuvos žmonės kviečiami drau-
ge dalyvauti šiame renginyje, kuriame
taip pat bus iššautos trys garbės salvės,
skraidys NATO oro policijos misijos
naikintuvai, bus skaitomas Nepri-
klausomybės Aktas, pražygiuos 100
trispalvių eisena. 

Į iškilmes S. Daukanto aikštėje
įsilies ir tradiciškai kasmet rengiama
jaunimo eisena „Lietuvos valstybės
keliu”. Visi žmonės kviečiami 10 val. r.
prisijungti prie šios eisenos Katedros
aikštėje – jos metu jaunimas žygiuoja

iki Rasų kapinių, kur pagerbia signa-
tarų atminimą, skaito Nepriklauso-
mybės Aktą. Vienas iš įspūdingiau-
sių atvirų renginių – 100 Laisvės laužų
uždegimas Vilniaus Gedimino pros-
pekte. Juos uždegs Lietuvai ir Vilniui
nusipelnę žmonės, visi piliečiai kvie-
čiami aktyviai dalyvauti šiuose rengi-
niuose.  

Vakare žmonės kviečiami į du at-
virus koncertus – Katedros aikštėje ir
Lietuvos operos ir baleto teatre
(LNOBT). LNOBT koncerto  „Gloria
Lietuvai” metu surinktos lėšos bus
skirtos Lietuvos jauniesiems atlikė-

Ypatingam jubiliejui 
– renginių gausa

jams paremti. Nemokamame koncerte
,,Dainuoju Lietuvai” Katedros aikštė-
je, kur populiariausi Lietuvos daini-
ninkai atliks patriotines dainas. Iš-
skirtinis šio koncerto akcentas – di-
džiulis varpo formos LED ekranas,
kuris aikštėje stovės iki pat Kovo 11-
osios.

Oficialūs šventiniai 100-mečio ren-
giniai prasidės jau vasario 14 dieną. 12
val. p. p. Prezidentė perduos gėlių Va-
sario 16-osios akto signatarų artimie-
siems. 2 val. p. p.  duris visuomenei at-
vers šimtmečiui skirta interaktyvi pa-
roda „Nepamirštos ateitys: Lietuvos
šimtmečio vizijos” Valstybės pažinimo
centre. Ji vyks lietuvių ir anglų kal-
bomis, taip pat yra pritaikyta kurtie-

siems. 
Vasario 15 dieną 10 val. r. Prezi-

dentė Valstybės atkūrimo dienos pro-
ga už nuopelnus Lietuvai ir šalies var-
do garsinimą pasaulyje įteiks valsty-
binius apdovanojimus 100 žmonių. Vė-
liau šalies vadovė įteiks Nacionalines
kultūros ir meno premijas, paskirtas
Lietuvos menininkams už didelius kū-
rybinius nuopelnus.

Vasario 17 dieną įvyks Lenkijos
prezidento Andrzej Duda vizitas. Šie-
met valstybės 100 metų gimtadienį
mini ir Lenkija, Prezidentė D. Gry-
bauskaitė  planuoja vykti į Varšuvą pa-
sveikinti kaimyninę valstybę su jubi-
liejumi.  

Lrt.lt info

,,O, skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos”, –
užrašyta ant Laisvės varpo, saugomo Vytauto Didžiojo karo muziejuje, kurį 1919 m.
Lietuvai padovanojo Amerikos lietuviai. Amerikos lietuvių seimo atstovai prie Lietuvos
Laisvės varpo. 1919 m. birželio 8–11 d.

V. Stankūno nuotr., Lietuvos centrinis valstybės archyvas
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

AUGUSTINAS ŽEMAITIS

Baltimorėje, Maryland valstijoje,
lietuviškų vietų nėra daug, ta-
čiau kiekviena jų labai įdomi ir

svarbi. Ne vien Amerikos lietuviams,
bet ir  amerikiečiams. Čia nerasi nedi-
delių senų kapinaičių ar plynų pievu-
čių, kuriose galėtum įsivaizduoti dar ne-
seniai stovėjus Amerikos lietuvių baž-
nyčias ar klubus. Užtat Baltimorėje
yra veikiantis Lietuvių muziejus – vie-
nas geriausių JAV. Yra lietuvių bažny-
čia, net įtraukta į paveldo sąrašą. Taip
pat ten yra gražių ir skoningų lietu-
viškų paminklų. Lankytinų vietų už-
tektų visai dienai!

Lietuvių muziejuje įdomu ir 
lietuviams, ir amerikiečiams

Baltimorės Lietuvių namuose
kiekvienas aukštas – savaip įdomus ir
įspūdingas. Bet įdomiausias – Lietuvių
muziejus trečiame aukšte. Vienas jo
šeimininkų – Henry Gaidis – gali ilgai
pasakoti apie kone kiekvieną ekspo-
natą. Štai – lietuviška trobelė, kurią jis
nešiodavo į lauką, kad galėtų pristatyti
amerikiečiams lietuvių kultūrą. Štai –
sodai ant eglutės, išlankstyti iš gėrimų
šiaudelių, nes šiaudų JAV miestuose
Amerikos lietuviai nerado. Štai – Jono

Bendradarbiaudami su „Tikslas –
Amerika” projekto autoriais, „Drau-
go” ketvirtadienio „Rytys” pusla-
pyje tęsiame informacinį straipsnių
ciklą apie projekto metu JAV Rytų
pakrantėje aplankytas vietas. Pra-
džia – 2017 metų lapkričio 16 die-
nos „Drauge” (Vol. CVlII, Nr. 133).

Lietuviškas paveldas Baltimorėje – negausus, bet svarbus
– angl.) pastatyta Kauno Laisvės sta-
tulos kopija (dabar ji – muziejuje, tik be
postamento). O Aleksas Radžius rodė
nuotraukas, kaip jis Amerikoje insce-
nizuoja Lietuvos partizanų kovas. Abu-
du pasakojo, kad į muziejų ateina ir
amerikiečių vaikų ekskursijos. 

Antrajame Baltimorės Lietuvių
namų aukšte pribloškė didinga salė,
pirmajame – tautiškai įrengtas baras,
kuriame – ir lietuviški produktai. Vie-
na problema – darbo laikas. Baras vei-
kia vieną dieną per savaitę, muziejus
– pagal susitarimą. Norėtųsi, kad to-
kios puikios vietos, kaip Baltimorės
Lietuvių namai, būtų pasiekiamos
nuolat. Čia galbūt galėtų padėti sava-
noriai, „grantai” iš Lietuvos ar JAV pa-
veldo institucijų ir t.t. Kol kas džiugu,
kad daug daro ir „trečiosios bangos”
lietuviai, tokie kaip mūsų sutiktas
Gintaras Bujanauskas.

Bet net jeigu ir nuvažiuotumėte
prie Lietuvių namų, kai jie neveikia,
galite pasidžiaugti gražia lietuviška
skulptūrine kompozicija Mažosios Lie-
tuvos aikštėje priešais pastatą, vienu
gražiausių paminklų Lietuvai JAV Ry-
tuose.

Baltimorėje – įspūdingiausia
Amerikos lietuvių bažnyčia 

Įžengęs rytinėms Mišioms į Šv.
Alfonso šventovę (St. Alphonsus baž-
nyčia – angl.) pasijutau tarsi patekęs į
kokią Europos viduramžių katedrą.
Neogotikinių architektūrinių detalių
gausybė tiesiog pribloškia. Juk tai – ir
aukščiausias, ir seniausias, ir vienas
didžiausių, ir reikšmingiausias lietu-
vių pastatas JAV Rytų pakrantėje (ne
kiekvienoje bažnyčioje yra kunigavęs
šventasis, kaip kad čia kunigavęs John
Neumann)...

tuvis Aleksas Radžius tuo tarpu rūpi-
nosi, kad viskas, kam nebūtinos kuni-
go lūpos, būtų sakoma lietuviškai: at-
liepimai, skaitiniai ir kita.

Kiek domėjausi, lietuviškai kal-
bančių kunigų Amerikoje dar yra, ir tai
keliolikai parapijų, kuriose dar vyks-
ta tokios „pusiau lietuviškos” šv. Mi-
šios, tikrai užtektų, kad vyktų visai lie-
tuviškos. Deja, daug jų kunigauja ne-
lietuviškose bažnyčiose. Čia bažny-
čios vyresnybės sprendimas, kad tau-
tinės parapijos pamažu sunyktų, Mišių
„senųjų” mažumų kalbomis nelieka. To
tikriausiai niekaip nebepakeisime, –
šiaip ar taip daugelis tikinčių Ameri-
kos lietuvių dabar puikiai kalba ir
angliškai, tad lietuviškos šv. Mišios – la-
biau simbolis, o ne būtinybė, kokia ji
buvo prieš 50 ar 100 metų.

Ką, mano nuomone, dar galime ir
turime padaryti – rūpintis, kad isto-
riškai lietuviškose bažnyčiose išliktų

Šv. Alfonso šventovė – viena įspūdingiausių bažnyčių JAV Rytų pakrantėje.

Lietuviška trobelė Baltimorės Lietuvių muziejuje. Anksčiau ji būdavo nešiojama į lauką,
joje amerikiečiams pristatinėtos lietuvių tradicijos.

Basanavičiaus akiniai, kuriuos jis pa-
liko Baltimorėje rinkdamas Ameri-
kos lietuvių aukas. H. Gaidis juos iš-
traukė, gražiai padėjo ant lentynos –
kad nuotrauka geriau pavyktų.

„Čikagoje lietuvių protestai už
Lietuvos laisvę būdavo gausiausi, –
pasakojo H. Gaidis. – Bet juk visa JAV
valdžia – Washingtone, o mes – istori-
nė lietuvių bendruomenė – arčiausiai
Washinton, DC”. Ir todėl muziejuje –
visa galybė daiktų, naudotų tuose pro-
testuose. Rodė nuotraukas, kaip atrodė
prie Kapitolijaus (US Capitol pastatas

Lietuviškų detalių, tiesa, Šv. Al-
fonso šventovės viduje tikėjausi dau-
giau. Žinojau, kad bažnyčios nestatė lie-
tuviai, bet ir tokiose dažnai per lietu-
vių valdymo dešimtmečius būna atsi-
radę lietuviškų altorių, skulptūrų, pa-
veikslų, kryžių-saulių... Šv. Alfonso
šventovė išliko vokiška, išskyrus kelias
detales.

Lietuviškos šv. Mišios, kaip ir daž-
noje Amerikos lietuvių bažnyčioje
šiais laikais, ten vyko tik pusiau lie-
tuviškai. Tai yra – kunigas nelietuvis,
ir jis kalbėjo angliškai. Baltimorės lie-

lietuviškos detalės. Tokios, kaip Sibiro
rožinis iš duonos ir plaukų, kabantis
Baltimorės Šv. Alfonso šventovėje. Kad
jos visiems lankytojams pasakotų tų pa-
rapijų – taigi ir lietuvių – istoriją. Kad
nauji parapijų nariai – nebūtinai lie-
tuviai – irgi suprastų tų detalių istori-
nę svarbą ir nesiektų jų panaikinti.

Prieš šimtmetį veikusi lietuvių
bažnyčia ir Vilniaus 
dovanota skulptūra

Skaitydamas daugelio Amerikos

lietuvių parapijų istorijas, atrandu
tokį patį siužetą: lietuviai pradžioje
meldėsi kartu su kitataučiais, tada pa-
sistatydavo mažą bažnytėlę, tada, vis
imigruojant naujiems lietuviams ir
šioje neužtenkant vietos – didesnę, pa-
skui kartais – dar didesnę. Pamatyti tų
senųjų „laikinų” bažnyčių šiandien
beveik neįmanoma: jos arba sudegė
(buvo medinės), arba nugriautos (daž-
nai pastatant jų vietoje naujas, dides-
nes lietuvių bažnyčias). Baltimorė –
reta išimtis. Senosios „laikinosios”
lietuvių bažnyčios ne tik stovi – vienoje
jų perskaitysi ir trumpą lietuvių pa-
rapijos istoriją ir net pamatysi lietu-
višką įrašą ant kolonos rūsyje. To visai
nesitikėjome: juk ta bažnyčia lietu-
viška buvo trumpai, prieš tai ir po to
ten veikė sinagoga, dabar – žydų mu-
ziejus. Bet tokių žmonių kaip A. Ra-
džius dėka šiame muziejuje prisime-
namas ir lietuviškasis pastato periodas.

A. Radžius net įgarsino lietuvių kuni-
gą pristatomajame filmuke... Ir pasi-
rūpino, kad „Tikslas – Amerika” že-
mėlapyje ši vieta būtų pažymėta.

Paskutinis mūsų „taškas” Balti-
morėje buvo Frank Zappa statula. Mu-
zikantas niekada nesilankė Lietuvoje,
bet 1997 m. jam Vilniuje pastatytą pa-
minklą žino kiekvienas vilnietis ir gi-
das, vedžiojantis užsieniečius po Vil-
nių. Ir lietuviai to biusto kopiją dova-
nojo muzikanto gimtinei – Baltimorei. 

Ant paminklo perskaičiau auko-
tojų sąrašą – vyrauja Lietuvos lietuviai,

Iš kairės: Henry Gaidis, „Tikslas – Amerika” vadovas Augustinas Žemaitis, Rytis Grybauskas,
Marija Patlabaitė, Jūratė Bujanauskienė, Gintaras Bujanauskas ir Aleksandras Radžius.
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GABIJA KARLONAITĖ

Gruodžio 16 dieną Pietų Floridos rytinėje pakrantė-
je gyvenantys lietuviai rinkosi į Emmanuel Catholic
Church bažnyčią, kur šv. Mišias lietuvių kalba auko-
jo iš Detroito atvykęs kunigas Gintaras Jonikas. Jį į Flo-
ridą pakvietė Palm Beach Lietuvių Bendruomenė (LB)
ir lituanistinė mokykla „Saulėtas krantas”.  

Kunigas džiaugėsi gausiai susirinkusiais lie-
tuviais ir linkėjo gražių ir jaukių švenčių. Pa-
moksle jis pasidalijo savo vaikystės ir arti-

mųjų gyvenimo istorijomis – apie tremtį ir kitus sun-
kius lietuvius ištikusius išbandymus. Šiuo pa-
mokslu jis priminė, kaip svarbu lietuviams būti kar-
tu ne tik per šventes, bet ir sunkiomis akimirkomis. 

Iš Detroito – į Floridą

Kunigas G. Jonikas su Pietų Floridos lietuviais
pradėjo bendrauti 2014 metais. Tuomet jis atvyko iš-
klausyti lituanistinės mokyklos „Saulėtas krantas”
mokinių pirmosios išpažinties, o 2015 metais pava-
sarį atvyko mokiniams suteikti Pirmąją komuniją.
Šiemet, po vienerių metų pertraukos, jis trečią kar-
tą aplankė Floridoje gyvenančius lietuvius. 

Po šv. Mišių – vaišės ir pramogos

Po šv. Mišių visi rinkosi prie suneštinio tradi-
cinių Kūčių patiekalų stalo, ant kurio puikavosi aguo-
nų pienas, kūčiukai, naminė duona, „silkė pataluo-
se”, įvairios mišrainės ir kiti skanumynai. Visi su-
sirinkusieji dalijosi kalėdaičiu. 

Ragaujant patiekalus vyko lituanistinės mo-

GAILĖ BUDVYTYTĖ

Šiais metais Bostono lituanistinėje mokykloje turė-
jome progą paminėti Sausio 13-ąją, praėjus lygiai 27-
eriems metams po šios skaudžios, bet be galo svar-
bios ir reikšmingos nakties įvykių. Statėme žvakutes,
kabinome vėliavą, segėmės neužmirštuoles – simbolį,
skirtą Sausio 13-ajai (taip pat Lietuvos Nepriklauso-
mybės kovoms, vykusioms 1918–1920 m. bei
1944–1956 m. laisvės kovoms) atminti.

Visų klasių mokiniai dalyvavo pristatymuose
apie Sausio 13-ąją, 1991-ųjų Sausio įvykius –
aiškinomės jų eigą, siejome su praeities nu-

tikimais, taip pat kalbėjome, kuo Sausio 13-oji svar-
bi ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. 

Su mažaisiais spalvinome neužmirštuoles, o
su vyresniaisiais diskutavome klausimu „Kas yra
laisvė?”, mokytojos dalijosi savo patirtimi. 

Pasibaigus pamokoms susirinkome salėje,
džiaugsmingai kėlėme gėles aukštyn, įsiamžinome
bendroje nuotraukoje. Vėliau, neišsigandę stiprių
vėjų, išėjome į lauką sukurti neužmirštuolių pievos,
taip prisimindami, kodėl esame laisvi.

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

Daugiau informacijos apie lietuvišką pavel-
dą Baltimorėje ir nuotraukos:

http://global.truelithuania.com/lt/balti-
more-maryland-497/

„Tikslas – Amerika” interaktyvus lietuviš-
kų vietų JAV žemėlapis: http://www.tikslasa-
merika.lt 

Jeigu atsidarę žemėlapį pastebėsite, kad ži-
note daugiau lietuviškų vietų lankytame regio-
ne – rašykite augustinas.zemaitis@gmail.com ir
žemėlapis bus papildytas.

Pietų Floridos lietuvius aplankė kunigas iš Detroito

Bostone žydėjo neužmirštuolės

Lauke moksleiviai sukūrė neužmirštuolių pievą, taip pri-
simindami, kodėl esame laisvi.

Mažieji nuspalvino neužmirštuoles, simbolį, skirtą Sausio 13-
ajai atminti. 

kyklos „Saulėtas krantas” mokinių gamintų atvi-
rukų aukcionas ir loterija. Mokiniai aukcionui
skirtus atvirukus pradėjo gaminti dar lapkričio
mė nesio pradžioje. 

Aukciono metu buvo parduota 20 atvirukų už
332 dolerius! Šie pinigai bus skirti mokyklai, už juos
planuojama surengti mokyklos pikniką. 

Palm Beach LB valdyba ir lituanistinė mokyk-
la „Saulėtas krantas” dėkoja visiems susirinku-
siems už jaukią popietę, o ypač kunigui G. Jonikui
– už skirtą laiką ir vietos lietuvių subūrimą prieš gra-
žiausias metų šventes.

Gabija Karlonaitė – lituanistinės mokyklos „Sau-
lėtas krantas” praktikantė.

Iš Detroito į pietinę Floridą atvykęs kunigas Gintaras Jonikas
aukojo lietuviškas šv. Mišias.            Arvydo Račiūno nuotr.

Lietuvos įmonės. Naujas etapas Lietuvos ir JAV ry-
šių istorijoje: lietuviškas vietas Amerikoje kuria ne
vien Amerikos lietuviai, o ir pati Lietuva. Žinoma,
tokių vietų mažoka. Bet gal ir gerai: daug svarbiau
išsaugoti tai, kas jau sukurta. Laimė, Baltimorėje nie-
kam, atrodo, sunykimas dar negresia, ir tikiu, kad po
5 metų bus galima išvysti tas pačias lietuviškas vie-
tas.

Nebijokite važiuoti į 
lietuviškas vietas

Apžiūrinėjant F.  Zappa statulą pasigirdo policijos
sirenos. Mačiau, kaip vietinis vyras iškeikė parei-
gūnus. Naktį nakvodami Baltimorės centre irgi gir-
dėjome daug lekiančių policijos ir greitosios medi-
cinos pagalbos mašinų, girdėjau ir pagalbos šauks-
mą. Baltimorė – nesaugus miestas, kurio daugybė ra-
jonų – „getai”.

Deja, apie 1960–1970 metus vykstant „rasių
kraustymuisi”, lietuviai kartu su daugeliu baltaodžių,
paliko senuosius miestų rajonus, išsikėlė į prie-
miesčius. Tai pasmerkė daugelį lietuviškų vietų. Prie-
miesčiuose, išskyrus keletą miestų, analogiškos vie-
tos nebuvo sukurtos. Senieji miestų rajonai tapo ne-
saugūs ir iki šiol daugybė priemiesčių lietuvių į juos
žiūri kreivai. Nebaltimoriškius girdėjau juokau-
jant, kad į Baltimorės Lietuvių klubą reiktų eiti su
ginkluota palyda.

Vis dėlto laimė – „Tikslas – Amerika” daly-
viams per 16 dienų nieko neatsitiko, nors aplinkybės
vertė trauktis fotoaparatą ten, kur daugelis ameri-
kiečių nerekomenduotų vaikščioti. Dar daugiau –
kiek kalbėjau su vietos lietuviais, daugelis „getuose”
esančių lietuviškų įstaigų nėra nukentėję nuo nusi-
kaltėlių arba nukentėję prieš daug metų. Todėl, ma-
nau, tikrai galite nebūgštaudami jas lankyti, ypač
šviesiu paros metu.

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

Lietuvių tautinis knygynas Baltimorės Lietuvių namuose.

Jono Basanavičiaus akiniai, saugomi Baltimorės Lietuvių mu-
ziejuje.                                      Augustino Žemaičio nuotraukos

Įsiamžinome bendroje nuotraukoje. Iš Bostono lituanistinės mokyklos archyvo 



ar mes žinome, jog Lietuvoje yra ne tik
upė Ūla, bet ir Ūlos akis. Lietuvos ku-
rortinio miesto Neringos pavadinimas
Kamilai primena Vermonto valstijoje
esančią lietuvių vaikų ir jaunimo sto-
vyklą „Neringa”. Už stropiai atliktus
namų darbus, papildomus darbelius,
piešinėlius, už mandagumą, paslau-
gumą mokiniai papildo savo gintaro vė-
rinėlius pelnytai uždirbtais gintarė-
liais.

Trečiaklasiai džiaugiasi gražiai
sudarytu E. Marcelionienės vadovėliu
ir pratybomis, kurie skatina kūrybin-
gai mąstyti, kalbėti ir rašyti. Dusyk per
mėnesį juos pakviečia kompiuterių
klasė – planšetiniuose kompiuteriuose,
įsivedę savo slaptažodžius, mokiniai at-
lieka mokytojos paskirtas EMA pra-

tybų užduotis. Juk tai – XXI amžiaus
vaikai – jiems taip smalsu ir nesudė-
tinga! 

Pasitaiko ir juokingų situacijų
(dvikalbystės pasekmė), kuomet dėl
blogų oro sąlygų mokyklose nevyksta
pamokos ir mokiniai apsidžiaugia, jog
,,Mokyklos nebus!” Aš apsimetu labai
nustebusi, kur tas mokyklos pastatas
galėtų iškeliauti, nebent į Floridą… Iš-
siaiškiname, jog jis lieka stovėti vietoje,
tik ,,Pamokų nebus”. 

Savo šviesiausiose svajonėse ma-
tau ne tik savo mokinių nenutrūksta-
mus ryšius su Lietuva, bet ir juos dir-
bančius Lietuvos gerovei.

3 a klasės mokytoja
Aldona Shapiro
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Lietuvių mokykla Vašingtone Sausis Nr. 14

MANO 
LIETUVA

mokiniŲ kŪRYBa

„Auk, žydėk, klestėk ir savo Tėvynę mylėk!” 
Stiebkimės, tieskime rankas į viršų lyg žali medžiai į dangų, aukime savo mintimis
ir tobulėkime savo dvasia, gerais darbais puoškime save ir garsinkime Tėvynę.

Mano Lietuva. Kaja Olson, 1 kl.

Laiškas Lietuvai

Lietuva, mylima šalie, tėvų ir protė-
vių žeme, dainose apdainuota, poe-
tų posmuose aprašyta, kiekvienam

lietuviui gražiausia šalie, mes, Lietuvių
mokyklos Vašingtone vaikai, norime
pasakyti, kad Tave mylime.

Tu, Lietuva, mums tokia tolima ir
tokia artima, maža ir graži, su Saulės
spindulių vainiku, pasipuošusi ginta-
rais, žydromis ežerų akimis, apsijuo-
susi upių kaspinais.

Lietuva, mes laukiame Tavo 100-ojo
gimtadienio. Mes atskrisime, kartu
švęsime, bėgiosime ir vartysimės Tavo
žaliose pievose, kopsime į Vilniaus
bokštus, kad iš aukštai pasigrožėtume
žydinčia žeme.

Iki pasimatymo, Lietuva! Tu mūsų
lauk.

Lietuvių mokyklos Vašingtone vaikai

Mano mokiniai

Mano šeštadienio rytas prasideda
gana džiugiai:
mūsų trečiakla-

siai Eva, Jokūbas, Ka-
mila ir Ūla, pravėrę
mokyklos Vienoje (Vir-
ginijos valstija) duris,
ne tik apdovanoja mie-
lomis šypsenomis, gra-
žiais labo ryto pasi-
sveikinimais, bet, kas
ypač suvirpina moky-
tojos širdį, jie nesidro-
vėdami ir apkabina bei
glusteli. Užsuka pasi-
sveikinti ir jų sesės –
pirmaklasės Kaja ir
Talia. Savotiška ryti-
ne malda tapo moki-
nių, mokytojų, tėvų
giedamas Lietuvos
himnas. Pajuntu tokį
galingą bendruome-
niškumo ir vienybės

jausmo pliūpsnį. Man Tėvynė Lietuva
tampa nebe tolima, kitapus Atlanto
esanti šalis, o, atrodo, čia pat, dar mie-
lesnė ir artimesnė. Didžiuojuosi, jog
esu lietuvė ir turiu tokią puikią gali-
mybę šioje mokykloje ugdyti ir puose-
lėti vertybes: mokyti gražią, turtingą
gimtąją kalbą, skatinti pasididžiavimą
savo šalimi, gilinti Lietuvos istorijos ži-
nias, švęsti tradicines šventes, puose-
lėti tradicijas ir tiesti nematomą tiltą,
jungiantį mus su Lietuva. 

Lietuvos šimtmečiui auginamas
žodžių medis vis pasipildo naujais žo-
džiais. Pirmoji pamoka prasideda va-
dinamomis kūrybinėmis kančiomis –
sugalvoti ir užrašyti kuo gražesnius sa-
kinius su tos dienos žodžiais. Mokiniai
popieriaus lape išlieja, kas jiems bran-
gu, ką jie patyrė lankydamiesi tėvų ir
senelių gimtinėje. Jokūbas turi tris
Tėvynes. Jis nupiešė tris vėliavas – Lie-
tuvos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir
Libano. „Lietuva – mamos Evelinos ir
motulės Viktorijos gimtinė. JAV – čia
aš gimiau, o iš Libano tėtis kilęs.”
Evai mūsų trispalvė reiškia širdžiai
gražias spalvas, Kamilai – saulė, miš-
kas ir kraujas. Ūla džiaugiasi savo var-
du ir tikrina mūsų geografines žinias,

Vilkiukas Arkenas gyveno vilkų
gaujoje, drėgnos atogrąžų girios
pakraštyje, kur buvo ramu, bet

reikėjo laikytis taisyklių: būti toliau
nuo žirafų, nelįsti prie dramblių, ne-
plaukioti tvenkinyje, nes nuo šlapio
kailio vilkų irštvoje darosi šlapia ir ga-

Redaktorės žodis 

Š
is mėnuo mokykloje buvo skirtas Lietuvos laisvės minėjimui ir žuvusių už laisvę
pagerbimui. Kaip maldą reikia vis pasikartoti savo tautos istoriją, kad niekas ne-
būtų užmiršta. Istorijos mokytojas Povilas Misevičius rodė nuotraukas ir vaizdžiai

pasakojo apie Sausio 13-osios įvykius. Uždegėme žvakeles žuvusiųjų atminimui. Mo-
kiniai savo delniukais nuspalvino Lietuvos vėliavą, piešė piešinius „Lietuva mano šir-
dyje”, rašė iš gražiausių žodžių sakinius Tėvynei, kūrė tekstus. Visa mokyklos ben-
druomenė su nekantrumu laukia Lietuvos 100-mečio minėjimo ir jam labai ruošiasi.

Mokytoja Marija Dainienė

Mokytoja A. Shapiro su mokiniais (iš k.): Ūla, Kamila, Eva ir Jo-
kūbu.

Mokyklos archyvo nuotr.

Paula Martinson su juodąja Meila, 3b kl.
Šeimos albumo nuotr. 

Iliustraciją kūrinėliui ,, Vilkas Arkenas”. 
Paula Martinson, 3 b kl. 

Berniukas
ir vilkas

Ši istorija apie vilką, 
vardu Arkenas. 

lima paslysti. 
Arkenas augo ir ėmė svajoti apie

nuotykius. Jis dažnai atsiskirdavo nuo
gaujos ir žaisdavo vandenyje arba lįs-
davo prie dramblių. Žinoma, gauja dėl
to pyko, o po to, kai Arkenas atsitren-
kė į ėdančią žirafą, buvo jį beišvaran-
ti lauk. Mat, žirafa įsiuto ir vijosi bė-
gantį į namus vilkiuką, pakeliui min-
džiodama visą šeimos maistą ir ištek-
lius. Laimei, Arkeno tėvai tuo metu te-
bebuvo gyvi ir jį apgynė. 

Sulaukus ketverių, jam nusibodo
būti gaujos nariu. Jis norėjo gyventi
šeimoje, bet ne tokioje, kur tiek daug
taisyklių. Vieną naktį Arkenas išėjo į
miško gilumą. Pakeliui jis sutiko ali-
gatorių. Arkenas blogai matė, todėl
prie ežero ne iš karto jį pastebėjo. Ali-
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Jūs jau skaitote ,,Draugą”? Puiku! 
Bet nepamirškite ir savo senelių bei kitų

giminių Lietuvoje – užsakykite ,,Draugą” ir jiems! 
Paprastu paštu – 120 dol., internetinė prenumerata – tik 99 dol. 
150 įdomių ir spalvingų numerių per metus! 

www.draugas.org

noRiu PaPaSakoTi

Ema ir Kaira džiaugiasi žiema. Mokyklos archyvo nuotr.

Žiemos pasaka

Buvo tyli, rami naktis, niekas ne-
judėjo, tik medžio šakos švelniai
lingavo miegančiai gatvei. Vis-

kas miegojo.
Netikėtai pasigirdo triukšmas ir

mergaitė atsibudo. Ji skubiai bėgo
prie lango ir apsižvalgė. Ten, ant sto-
go, buvo aštuoni elniai. Jie šokinėjo, o
jų varpeliai skambėjo. Tai pamačiusi
mergaitė greitai nubėgo prie laiptų. Ir
štai ji išvydo...

Sėdėjo Kalėdų Senelis, jo raudoni
drabužiai atrodė labai švelnūs ir
minkšti. Senelio akys spindėjo džiaugs-
mu. Mergaitė norėjo šokinėti ir šauk-
ti iš džiaugsmo ir nuostabos, bet susi-
laikė, kad labai neišgąsdintų Senelio,

Sniego karas

Vieną dieną smarkiai pradėjo snig-
ti. Nebuvo ką veikti namuose, to-
dėl išėjome į lauką su draugais.

Mes visi susitarėme žaisti futbolą, bet
vienas vaikas, paėmęs sniego gniūžtę,
metė į mane. Tada ir prasidėjo sniego
mūšis.

Aš mėgstu žiemą

Man taip atsibodo šiluma, kad aš
jau seniai laukiau oro atšalimo.
Ir štai atėjo tikra šalta žiema.

Man patinka žiema, kai šalta ir dienos
trumpos, kažkaip paslaptinga. Kai il-
giau tamsu lauke, gali ilgiau išsilaikyti
sniegas ir ledas, nes Saulė negali grei-
tai ištirpdyti per tokį trumpą laiką. Aš
mėgstu, kai ir kambary vėsu, man
tenka šilčiau apsirengti ir apsisiausti.
Lauke šalta, o man namuose šilta.
Žvelgiu pro langą į žiemos grožį.

gatorius apsimetė esąs vos gyvas, nors
ežeras buvo šalia, ir jis žinojo, kad
gali ten grįžti. Vilkas jo paklausė, kas
atsitiko. Aligatorius apsimetė bejėgis,
tyliai pasakė esąs aklas, išlipęs iš eže-
ro sušilti ir nebegalįs rasti kelio atgal.
Arkenas bandė aligatoriui padėti, bet
tas tik kapt ir įkando jam į koją. Vilkui
neužteko jėgų kovoti su aligatoriumi,
bet staiga jis pastebėjo, kad jo priešo iš-
raiška pasikeitė, jis paleido auką ir ėmė
slinkti į ežerą. Arkenas pamatė ber-
niuką, peiliu badantį aligatoriaus nu-
garą. Paskui berniukas užsikėlė vilką
ant nugaros ir nešėsi. Arkenui nepa-
tiko, tačiau jis nebeturėjo jėgų prie-
šintis. 

Berniukas parėjo į nedidelį kaimą,
aplinkui buvo daug žmonių, naminių
gyvūnų - daug triukšmo. Berniukas nu-
nešė vilką į mažą trobelę, kur ant senos
kėdės sėdėjo senas žmogus. Arkenas
buvo bejėgis, pavargęs, norėjo miego,
jis tik išgirdo senelį klausiant: „Kas čia,
Šonai?” Daugiau jis nieko nesuprato ir

nugrimzdo į gilų miegą. Kai kitą rytą
pabudo, jo koja buvo įtverta. Šalia sė-
dėjo berniukas ir žiūrėjo į jį. Arkenas
pasislinko nuo jo toliau. Berniukas
išėjo iš trobelės, bet greit grįžo ir atnešė
šviežios mėsos. Tada jau vilkas ber-
niuko nebebijojo, prišlubavo artyn ir
ėmė ėsti mėsą. 

Vėliau berniukas iš lėto vedžiojo
Arkeną po kaimą. Žmonės sakydavo:
„Labas, Šonai”, „Sveikas, Šonai”. Taip
Arkenas suprato, kad toks berniuko
vardas. Šonas vadino vilką Draugužiu.
Arkenui buvo aišku, kad Šonas nežino
jo tikrojo vardo, jis bandė jį pasakyti,
bet berniukas nemokėjo vilkų kalbos,
vis kreipdavosi į jį Draugužiu. Po kelių
dienų Arkenas suvokė, kad kaime jam
viskas patinka, įskaitant ir naująjį
vardą. Žmonių bendruomenėje buvo
mažiau taisyklių, taigi vilkas pasiliko
su berniuku visam laikui, stebėda-
mas, kaip jis auga ir suprasdamas,
kad čia yra jo tikroji vieta.

Paula Martinson, 3b klasė

Renata Sujeta.    Mokyklos archyvo nuotr.
Karolina Ličkūnaitė

Mokyklos archyvo nuotr.

nes jis kramsnojo sausainius ir gėrė
pieną, todėl tik nusišypsojo. Pažvelgu-
si į papuoštą eglutę, mergaitė vos ne-
nualpo – po eglute buvo kalnas dovanų.
Tai nuostabu! Ji pribėgo prie Senelio ir
meiliai jį apkabino. Senelis to nesiti-
kėjo, išsigando ir vos nuo kėdės nenu-
griuvo. O mergaitė pasakė:

– Aš labai labai atsiprašau.
– Nieko tokio, taip dažnai nutinka.
– Tikrai? – mergaitė nustebo, ji

manė, kad Senelis lankosi tik jos na-
muose.

– Ačiū už sausainius – jie buvo la-
bai skanūs, bet aš jau turiu skubėti.

– Ačiū už dovanas.
Senelis pakvietė savo elnius ir iš-

skrido.

Karolina Ličkūnaitė, 6 kl.

Mano komandoje buvo penki vai-
kai, o mano brolis Kristupas buvo ki-
toje komandoje, kurioje buvo keturi
žmonės. Brolio komanda greitai pra-
dėjo mėtyti sniego gniūžtes į mus, to-
dėl mes turėjome trauktis ir bėgti.
Mano komanda bėgo slėptis už tokio
sniego kalno, bet mes žinojome, kad jie
mus suras, todėl pradėjome kasti tunelį
į kalno vidų. Aš stačiau gynybinę sie-
ną aplink tunelį. Stipriai padirbėję,
ėjom slėptis tunelyje. Staiga pastebė-
jome, kad mūsų gynybinė siena griū-
na. Pamačiau, kad Kristupo komanda
nugriovė. Mūsų komandoje kilo pani-
ka. Aš pasiūliau evakuotis. Skubiai
pradėjome kasti tunelį į kalno gilumą.
Atsigręžusi pamačiau, kad už mūsų nu-
garų tik sniegas. Visas mūsų tunelis su-
griautas. Komanda suprato, kad jie
sugriovė ir sunaikino mūsų visą dar-
bą. Mes dar labiau supanikavome. Dar
sparčiau kasėme tunelį... Ir netikėtai
visas tunelis užgriuvo ant mūsų. Mes
visi šaukėmės pagalbos, bet niekas
mūsų negirdėjo. Aš vis raginau kasti,
bet sniegas buvo labai sušalęs. Nuliū-
dę mes vis laukėme pagalbos. Praėjo
dešimt minučių, bet niekas mūsų ne-
girdėjo ir nesurado. Girdžiu draugus
kalbant, kad gal tėvai mūsų ieško, gal
bando surasti. Ir mes vėl visi šaukėm:

– Padėkit! Gelbėkit!
O paskui pamačiau – kažkas iški-

lo iš sniego. Tai buvo mano brolis. Jo
komanda mus išgelbėjo.

Aš pasiėmiau sniego gniūžtę ir
mečiau į brolį, todėl mano komanda lai-
mėjo, ir mes visi šaukėm, rėkėm:

– Valio! Mes laimėjom! Valio!

Sofija Vorobjovas, 6 kl.

Sofija Vorobjovas. Mokyklos archyvo nuotr.

„Važiavo žiema
ledo tiltu”

Žiema yra vienas gražiausių metų
laikų. Net ir šaltis nebaisus, nes
taip gražu, kai blizga ledo lašeliai

lyg mažyčiai perlai ant nušalusių gė-
lyčių.

Žiema yra kaip pasaka, nes visur
balta. Taip balta ir švaru, kad net bai-
su vaikščioti, kad nesuteptum sniego
ir nesugadintum to gražumo. Raudoni
paukšteliai lesa likusias uogeles nuo
medžių. Paukštelis nutūpė ant šakelės
ir nubyrėjo sniegelis, liko pilka šake-
lė. Mažos snaigutės krenta kaip mažos
žvaigždutės. Kai saulutė pašviečia, jos
spindi ir blizga nenusakomu grožiu. Aš
norėčiau, kad ta pasaka nesibaigtų.

Renata Sujeta, 5 klasė

Aš labai mėgstu žiemos sportą.
Mes su šeima keliaujame į kalnus sli-
dinėti. Labai džiaugiuosi, kad galiu
apsirengti kombinezoną, įsispirti į sli-
des ir greitai leistis nuo kalno. Skubu
kuo greičiau, kad vėl galėčiau sėsti į
keltuvą ir grįžti atgal ant kalno. Sėdė-
damas keltuve, aš grožiuosi gamta.
Man pavyksta visada aplenkti savo šei-
mą – aš būnu pirmas. Tada vėl sugrįž-
tu atgal prie jų ir dar kartą juos aplen-
kiu. Aš slidinėju sudėtingiausioje tra-
soje, kuri yra pažymėta vienu iš trijų
juodų deimantų.

Man labai smagu būti aukštai kal-
nuose.

Kristupas Vorobjovas, 8 kl.

Kristupas Vorobjovas
Mokyklos archyvo nuotr.
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Medikai A. Adamkienės į namus dar neišleidžia
Vilnius (15min.lt, DELFI.lt) – Sau-

sio 21 dieną suprastėjo pirmosios po-
nios Almos Adamkienės sveikata.  

V. Adamkus pasakojo žmoną sek-
madienį radęs be sąmonės. „Kai aš pa-
budau, ji visiškai nereagavo. Aš ją pa-
judinau ir žiūrėjau, kame reikalas
yra, ji nereagavo. Pamačiau, kad kvė-
pavimas jos silpnas, bet yra. Kadangi
šiek tiek nusimanau – pradėjau daryti
dirbtinį kvėpavimą ir ją atgaivinau.
Tada atsimerkė, pradėjo dejuoti, ir iš-
kviečiau pagalbą. Atvykus jiems, ji
jau reagavo”, – pasakojo V. Adam-
kus.

Atvykę gydytojai A. Adamkienę
skubiai išvežė į Santaros klinikas.

„Visos gyvybinės funkcijos nebu-
vo sutrikusios, tik ponia Alma prieš
Kalėdas persirgo virusine infekcija, vy-
resniame amžiuje tai nepraeina be
pa sekmių. Siejama, kad šis trumpa-
laikis kraujotakos sutrikimas, dėl ko
būklė tokia buvo, ir sukėlė didelį ne-

rimą”, – sakė Santaros klinikų gydy-
toja Aušra Marcijonienė.

Trečiadienį A. Adamkienė turėjo
būti išrašyta iš ligoninės. Tačiau me-
dikai pranešė ne itin džiugią žinią – li-
goninėje jai dar teks pasilikti. Tuo
tarpu Prezidentas Valdas Adamkus
buvo nusiteikęs pozityviai. „Mes pa-
sieksim savo, ji bus gyva, aktyvi. Prob-
lema ta, kad ji be galo nusilpusi. Ge-
riausia būtų ją sustiprinti, prieš išlei-
džiant į namus, o mes per tą laiką na-
muose susitvarkysime, pasiruošim”, –
sakė V. Adamkus. 

Šeštadienį pamatęs sunegalavusią
žmoną, ją keldamas pats pargriuvo ir
susitrenkė nugarą. Paklaustas apie
savo savijautą taip pat atsakė su šyp-
seną: „Skųstis negaliu, truputį trink-
telėjau, per vieną dieną šie dalykai ne-
išsivaikšto, bet kaip matote, ant kojų
stoviu ir su jumis galiu pasikalbėti.”

Vasario 10-ąją A. Adamkienei su-
eis 91 metai.

Moneta su Vyčiu parduota už 1,8 mln. dolerių

New Yorkas („Verslo žinios”) –
JAV veikiančiuose aukcionų namuose
„Classical Numismatic Group Auc-
tions House INC” praėjusią savaitę vy-
kusiame aukcione parduota, kaip skel-
biama, – viena brangiausių monetų pa-
saulyje. 100 dukatų vertės aukso mo-
netą su Zigmanto III Vazos atvaizdu
averse už 1,8 mln. dol. internetu įsigi-
jo nežinomas pirkėjas.

Pradinės aukciono kainos – 2 mln.
JAV dolerių, moneta nepasiekė. Prieš
praėjusios savaitės aukcioną, ši mo-
neta 2008 m. buvo parduota už 1,38 mln.
dol. (įskaičiuojant mokesčius) priva-
čiam kolekcininkui iš Vokietijos.

Kaip skelbia svetainė service his-
torykon.pl, 1622 m. išleista 100 dukatų
vertės moneta, ant kurios išgraviruo-
ta VA SA. * SIGISMVNDVS • III • D : G
: POLONIģ • ET • SVECIģ, – (lt. Zig-
mantas Vaza, Lenkijos ir Švedijos ka-
ralius), yra tikra numizmatinė rete-
nybė. Jos skersmuo – 70 mm, svoris –
348,31 gr, ji padaryta iš aukščiausios
prabos aukso ir yra viena iš kelių di-

Vilnius (LRT.lt) – Praėjusiais me-
tais užfiksuota kiek daugiau nei 60 000
nusikaltimų – 5 000 daugiau nei 2016
metais. Būtent tiek – 5 000 – užfiksuo-
ta kriminalizuoto vairavimo išgėrus at-
vejų, kai vairuotojo kraujyje būna
dau giau nei 1,5 promilės alkoholio.
Anksčiau šios veikos nelaikytos nusi-
kaltimu, todėl, pasak Policijos gene-
ralinio komisaro pavaduotojo Edvardo
Šilerio, galima sakyti, kad nusikaltimų

skaičius padidėjo būtent dėl to. 
Kaip teigia E. Šileris, apskritai per

paskutinius 10–15 metų nusikaltimų
mažėjo, o daugumą sunkių ir pavojin-
giausių nusikaltimų dabar policija iš-
aiškina pakankamai greitai.

Nužudymų praėjusiais metais su-
mažėjo apie 20 procentų – nuo 160-ies
2016 metais iki 127-ių pernai. Nepri-
klausomybės pradžioje jų būdavo fik-
suojama apie 300–400 per metus.

Išaugo nusikaltimų skaičius 

JAV susitarė dėl vyriausybės darbo
Washingtonas (BNS) – JAV se-

natoriai sausio 22 dieną susitarė trimis
savaitėmis pratęsti vyriausybės veik-
los finansavimą.

Per balsavimą senatoriai pasisakė
už tai, kad būtų atsisakyta vilkinimo
taktikos, kai įstatymų leidėjai tyčia vil-
kina sprendimų priėmimą piktnau-
džiaudami įvairiomis procedūromis.

Dabar senatoriai turės balsuoti

dėl įstatymo projekto, atnaujinančio
vyriausybės darbą, tačiau tai tėra for-
malumas.

Vėliau dėl to projekto turės bal-
suoti Atstovų Rūmai, o šiam pritarus,
dokumentą turės pasirašyti JAV pre-
zidentas Donald Trump.

Pasibaigus šiam procesui, federa-
linės valdžios veiklos finansavimas
būtų užtikrintas iki vasario 8-osios.

Prasideda Davoso ekonomikos forumas
Davosas (ELTA) – Sausio 23 dieną

Šveicarijos Alpėse prasidėjo Pasaulio
ekonomikos forumas (PEF).

Forumas vyks sausio 23-26 dieno-
mis, į jį susirinko daugiau kaip 3 tūkst.
politikų, verslo vadovų, mokslininkų
ir kitų visuomenės lyderių. Pagrindi-
nė šių metų Davoso konferencijos dis-
kusijų tema – politinis, ekonominis ir
socialinis susiskaldymas visuomenėse.

Forumo programoje dalyvauja
JAV, Prancūzijos, Brazilijos, Argenti-
nos, Tuniso, Lenkijos, Ukrainos ir Lie-
tuvos prezidentai. 

JAV prezidento Donald Trump vi-
zitas buvo anonsuotas prieš dvi savai-
tes, bet taip ir nepatvirtintas. JAV va-

dovas siektų ekonominei bendruome-
nei perteikti tikrąją savo koncepcijos
„Amerika pirmiausia” prasmę. D.
Trump pasirengęs pristatyti galimybes,
kurias jo vadovaujama politika gali pa-
siūlyti Europos ir tarptautiniams par-
tneriams. Jeigu D. Trump planų atvykti
į Davosą nesutrukdys laikinas federa-
linės vyriausybės finansavimo nu-
traukimas, šis jo vizitas būtų pirmasis
JAV vadovo vizitas Davose per pasta-
ruosius 18 metų. Pastarąjį kartą, 2000
metais, PEF lankėsi Bill Clinton.

Forume numatyta per 400 sesijų,
skirtų aktualioms visuomenės prob-
lemoms: nuo ekonomikos ir saugumo
iki ekologijos bei mokslinių naujovių. 

Rusija meta sudėtingiausią iššūkį
Londonas (BNS) – Jungtinės Ka-

ralystės kariuomenės vadas perspėjo,
kad Rusija meta „sudėtingiausią ir
opiausią” iššūkį Britanijos saugumui
po Šaltojo karo pabaigos.

Retoje viešoje kalboje Generali-
nio štabo viršininkas Nick Carter sakė,
jog „negalime sau leisti nieko neveik-
ti” Rusijos karinės galios akivaizdoje.

Rusija meta „sudėtingiausią ir
opiausią iššūkį saugumui (iš tų), su ku-
riais susiduriame nuo Šaltojo karo” pa-
baigos, kviestiniams klausytojams
Londone veikiančiame Karališkaja-
me jungtinių tarnybų institute (RUSI)
sakė N. Carter. Jis detaliai apibūdino
Maskvos karinius pajėgumus, kuriuos
iliustravo filmuota medžiaga rusų kal-
ba. Šią medžiagą jis pavadino „infor-
maciniu karu”.

Dabartinę situaciją N. Carter pa-
lygino su padėtimi prieš Pirmąjį pa-
saulinį karą: „Mes, galvoju, turėtume
saugotis per didelio nusiraminimo; pa-
ralelės su 1914 metais yra akivaizdžios.”

„Mūsų karta po Šaltojo karo pa-
baigos priprato prie pasirenkamų
karų. Bet konflikto su Rusija atžvilgiu
pasirinkimo galime neturėti”, – pažy-
mėjo jis.

N. Carter perspėjo, kad Didžiajai
Britanijai galėtų būti sunku prilygti Ru-
sijos kariniams pajėgumams. Rusija ga-
lėtų inicijuoti karo veiksmus greičiau
nei tikimasi, pabrėžė jis ir sakė, kad per
konfliktą Sirijoje Maskva pademonst-
ravo, kaip veikia jos modernios didelio
nuotolio sparnuotosios raketos.

Įveda tarifus skalbyklėms ir saulės baterijoms
Washingtonas (Verslo žinios) –

Jungtinės Valstijos pritarė kontraver-
siškų tarifų importuojamoms skal-
byklėms ir saulės baterijoms įvedimui.

Toks žingsnis visiškai atitinka ša-
lies Prezidento Donald Trump vykdo-
mą „Amerika pirmiausia” prekybos
politiką, kuria siekiama apsaugoti vie-
tos gamintojus nuo užsienio konku-
rencijos. Labiausiai tokio sprendimo
padarinius pajus kinų saulės baterijų
gamintojos ir Pietų Korėjos skalbyklių

gamintojos.
Pietų Korėja pareiškė apskųsian-

ti tokį sprendimą Pasaulio prekybos or-
ganizacijai (PPO), pavadinusi tarifus
„pernelyg dideliais” ir „apgailėtinais”.
Šalies gamintojos, įskaitant „Sam-
sung” ir LG, konkuruoja skalbyklių
rinkoje su tokiomis JAV įmonėmis
kaip „Whirlpool”.

Kinija pareiškė, kad toks žingsnis
dar labiau pakenks pasaulinės preky-
bos sąlygoms.

Švedija moko kaip pasiruošti karui
Stokholmas (ELTA) – Švedijoje 4,7

mln. namų ūkių bus išsiųsti lanksti-
nukai su instrukcijomis, ką daryti
karo atveju.

Lankstinukuose taip pat bus pa-
aiškinta, kaip pasiruošti stichinėms ne-
laimėms, teroristiniams išpuoliams
ir kibernetinėms atakoms. Sprendi-
mas išdalinti lankstinukus priimtas di-
dėjant susirūpinimui dėl Rusijos ka-
rinės veiklos, terorizmo augimo ir me-
lagingų naujienų. Lankstinukai „If

the War Comes” bus siunčiami nuo ge-
gužės.

Panašios instrukcijos buvo dali-
namos Antrojo pasaulinio karo metu,
tačiau praėjusio amžiaus devintaja-
me dešimtmetyje nutrauktas tokių
lankstinukų spausdinimas. 

Švedija pastaraisiais metais padi-
dino karines išlaidas, nurodydama
Europoje blogėjančią saugumo padėtį.
Pernai šalis grąžino privalomąją karo
tarnybą. 

Moneta su Vyčiu viena brangiausių pasaulyje. Coinsweekly nuotr.  

N. Carter.                                       ,,The Sun” nuotr.

džiausių žinomų auksinių monetų.
Monetą sukūrė vienas garsiausių

to meto monetų kūrėjas Jacob Jacobson
van Emden ir graveris Samuel Am-
mon. 100 dukatų vertės monetų, skirtų
Zigmanto Vazos (1566–1632) – Lietuvos
didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos ka-
raliaus (1587–1632), Švedijos karaliaus
(1592–1604) vadovaujamos lenkų ir lie-
tuvių armijos pergalei prieš Turkiją
1621-aisiais prie Chotyno (Khotyn) pa-
minėti, buvo nukaldinta labai mažai,
dažniausiai jos buvo teikiamos kaip do-
vanos. Aukcionų namai skelbia, jog
pasaulyje yra šešios žinomos tokios
monetos. Viena iš jų saugoma Kroku-
voje, Nacionaliniame muziejuje.

Lietuvos banko Pinigų muziejuje,
kuris veikia Vilniuje, saugoma taip pat
tikrų tikriausia retenybė, Zigmanto Va-
zos laikų lietuviška 10 dukatų aukso
moneta, sverianti 34,8 g. Ši moneta
buvo nukaldinta Vilniaus kalykloje. Be
Pinigų muziejaus, tokios monetos ne-
turi joks kitas Lietuvos muziejus, pa-
saulyje jų išlikusios vos kelios.
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VERSLO N AUJIENOS

Ką pasakyti, kad negautumėte darbo

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų sausio 24 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,82 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,65 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,65 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,60 €

Praėjusiais metais pasaulinės
kompanijos dažniau susidūrė su mė-
ginimais įsilaužti į jų kompiuterines
sistemas ar įsilaužimais į jas nei su fi-
zinio turto vagystėmis. Tokia situaci-
ja užfiksuota pirmą kartą.

Apklausa, atlikta išsivysčiusiose
šalyse, 82 proc., įmonių praėjusiais
metais susidūrė su mažiausiai vienu
mėginimu jas apgauti, o 85 proc. nu-
kentėjo nuo kibernetinės atakos.

Dažniausias kibernetinės atakos
tipas buvo kompiuterinės sistemos
užkrėtimas virusu. Antroje vietoje
buvo mėginimas gauti konfidencia-
lios informacijos siuntinėjant elekt-
roninius laiškus su kenksmingomis
nuorodomis.

Įdomiausia, kad 44 proc. atvejų pa-
grindiniai asmenys, mėginę įsilaužti į
kompanijų informacines sistemas,
buvo susiję su tomis įmonėmis: buvęs
darbuotojai (20 proc. atvejų), laisvai
samdomi ir laikini darbuotojai (20
proc. atvejų) ir esami darbuotojai (10
proc.).

Daugiau nei pusė respondentų pa-
žymėjo, kad jų įmonei egzistuoja rizi-
ka nukentėti nuo kibernetinės atakos.
Du trečdaliai apklaustų sakė, kad jų
įmonė atsisakė veiklos tam tikrose
šalyse ar regionuose dėl didelės suk-
čiavimo rizikos. O 63 proc. respon-
dentų veiklos atsisakė dėl saugumo
priežasčių.                                

BNS

Lietuvos banko (LB) Priežiūros
tarnyba patvirtino poziciją, kuria kre-
dito įstaigos raginamos imtis aktyvių
veiksmų, kad būtų uždarytos gyven-
tojų ilgai nenaudojamos, bet jiems
kainuojančios sąskaitos.

„Patvirtindami poziciją dėl neak-
tyvių sąskaitų, siekiame, kad rinkoje
įsivyrautų vienodas bankų elgesio su
klientais standartas. Pavyzdžiui, ban-
kų praktika dėl neaktyvių sąskaitų da-
bar yra skirtinga, tačiau dauguma jų
taiko įkainį už tokių sąskaitų admi-
nistravimą, o jei jose nėra lėšų, kai ku-
rie bankai skaičiuoja skolą. Nors su-
tartyse tai yra numatyta, mūsų verti-
nimu, tokia praktika yra ydinga, todėl
kredito įstaigos, kaip stipresnė šalis,
turi dėti daugiau pastangų, kad ap-

saugotų klientų interesus”, – sako Lie-
tuvos banko Priežiūros tarnybos di-
rektorius Vytautas Valvonis.

Pagal Lietuvos Respublikos civi-
linį kodeksą, komerciniai bankai ar
kredito unijos turi teisę jau po metų ne-
aktyvią ir tuščią sąskaitą uždaryti, ta-
čiau tai nėra jų pareiga. Lietuvos ban-
kui pateiktais duomenimis, 2017 m. ge-
gužės 31 d. iš beveik 5 mln. fizinių as-
menų sąskaitų bankuose beveik treč-
dalis (1,65 mln.) buvo nenaudojamos, t.
y. ilgiau nei metus nebuvo vykdomos
jokios operacijos. Daugiau nei 1 mln.
šių neaktyvių sąskaitų buvo tuščios.

Lietuvos bankas ragino šalyje vei-
kiančius bankus spręsti problemą ir
neperkelti jos vartotojams.

Alkas.lt 

LB ragina uždaryti nenaudotas sąskaitas 

Dideli skaitmeninių valiutų svy-
ravimai kelia riziką visuomenei, todėl
reguliuojančios institucijos ją privalo
nuolat apie tai perspėti, teigia finansų
ministras Vilius Šapoka.

„Mes žinome, kad (kriptovaliutų –
VŽ)  svyravimai yra ekstremalūs, ir
žmonės turėtų žinoti, kad tai kelia
milžinišką riziką”, – naujienų agen-
tūrai „Bloomberg” Briuselyje  sakė V.
Šapoka.

Jo teigimu, reguliatoriai dėl to
turėtų pastoviai komunikuoti su vi-
suomene, laikas nuo laiko išplatinda-
mi perspėjimus.

„Reikia padėti išvengti iliuzijos,
kad tai yra labai saugi investicija”, –
sako V. Šapoka.

Lietuvos bankas kartu su Finansų

ministerija ir kitomis institucijomis
Lietuvą nori paversti regioniniu finan-
sinių technologijų („fintech”) centru.

Lietuvos bankas kriptovaliutomis
užsiimančius finansų rinkos dalyvius
perspėjo apie gresiančias sankcijas,
tuo pačiu planuoja paleisti projektą
„LBChain”, kuris leis finansų rinkos
žaidėjams eksperimentuoti su bitkoi-
nų išpopuliarinta „blockchain” tech-
nologija.

Tuo tarpu Finansų ministerija su
Valstybine mokesčių inspekcija pla-
nuoja priimti detalų mokestinį krip-
tovaliutų veiklos reguliavimą, kuris
apims sritis nuo kriptovaliutų „kasi-
mo” iki viešų kriptovalitų platinimų
(ICO).

„Verslo žinios”

V. Šapoka perspėja dėl kriptovaliutų rizikos

Į Rusiją iš Europos Sąjungai (ES)
valstybių dažniausiai bandoma įvežti
pieno, obuolių, mėsos, o šalys, iš kurių
vežami draudžiami produktai – Len-
kija, Latvija ir Lietuva.

Skaičiuojama, kad draudimus pa-
žeidusiems vežėjams šiemet skirta 7
mln. rublių (100.000 Eur) baudų ir su-
naikinta per  10.000 tonų įvairių mais-
to produktų – 1,7 karto daugiau negu
prieš metus.

Iš augalinių produktų dažniausiai
neteisėtai bandoma įvežti obuolių, gry-
bų, kriaušių, nektarinų, pomidorų ir
migdolų. Iš gyvulinės kilmės produktų
– pieno ir jų produktų, mėsos ir jos pro-
duktų. Nors dažniausiai dokumentuo-
se nurodoma, kad prekės gabenamos
tranzitu, jos lieka šalies viduje.

Pernai buvo sunaikinta 6.400 t,
šiemet – beveik 10.000 t neteisėtai įvež-

tų produktų. Jie traiškomi presais ir
deginami krosnyse, kad nepatektų ant
parduotuvių lentynų.

Išaugusius naikinamų produktų
kiekius Rusijos tarnybos apibūdina
kaip stropesnio savo darbo rezultatą ir
įgyvendinamą Rusijos prezidento 2015
m. įsaką.

„Verslo žinios”

Rusija sunaikino 10.000 t produktų

Dažniau vagia duomenis nei fizinį turtą

Jūsų nevykęs klausimas galimą darbdavį gali
sugluminti. Shutterstock nuotr.

Rusija, keršydama ES, be gailesčio naikina
maisto produktus.    AFP/„Scanpix“ nuotr.

Kartais, užtenka vieno vieninte-
lio ištarto sakinio, kuris pa-
verstų puikų pokalbį dėl darbo

į prarastą. Eilę metų konsultuodamas
įvairius verslus, pats dalyvaudamas po-
kalbiuose su tiesioginiais darbdaviais,
personalo atrankos specialistais ir as-
meniškai atrinkinėdamas personalą
darbui – pasidalinsiu kai kuriomis
savo įžvalgomis ir patirtimi.

Noriu turėti savo verslą

Pirmiausia – joks darbdavys tikrai
nenori „užsiauginti” ir „apmokyti”
savo būsimo konkurento. Lojalų dar-
buotoją – tikrai taip. Žmogų, kuris gali
potencialiai sužinoti komercinės veik-
los užkulisius, tiekėjų (ar verslo mo-
delio) informaciją ir pats tokiu verslu
užsiimti – ne. Ir sakydami, kad „noriu
turėti savo verslą”, Jūs parodysite, jog
keliate grėsmę.

Kaip man sekasi?

Darbdaviai mielai samdo tuos, ku-
rie savimi pasitiki. Šis klausimas, nu-
skambėjęs iš Jūsų, parodo kiek prie-
šingą dalyką. Netgi nepaisant to, kokia
intonacija jį užduosite, ką sakys Jūsų
kūno kalba ir panašiai. Kai prašote at-
siliepimo darbo pokalbio metu – ne tik
atveriate save kritiškai nuomonei ar
įvertinimui, tačiau ir parodote save
kaip nepasitikintį savimi. Darbdaviui
susidaro įspūdis, kad „nejaučiate po-
kalbio pulso”, kas taip pat nėra gerai.

Norėdami parodyti, jog esate sa-
vimi užtikrinti – sulaukite pokalbio pa-
baigos, kai Jūsų paklaus: „ar turite ko-
kių nors klausimų?”. Tuomet – galite
paklausti: „atsižvelgiant į tai, kad po-
kalbis praėjo puikiai – kada galiu pra-
dėti?” arba „kas sulaiko Jus nuo to, kad
pasirašytume darbo sutartį tiesiog da-
bar?”.

„Mykimas”

Negalėjimas greitai atsakyti į už-
duodamus klausimus, pauzes užpil-
dant „mmmmmm” ar „ėėėėėėėė” pa-
rodo potencialaus kandidato negalėji-
mą susikoncentruoti ar priimti greitus
sprendimus. Šis vertinimo kriterijus
dažniau taikomas aukštesnio lygio va-
dovų atrankose, kur „mykimas” aso-
cijuojamas su intelekto ar susidomė-
jimo trūkumu.

Pokalbį dėl darbo „valdo” dvi pusės
– vykdantis atranką ir joje dalyvau-
jantis. Jo metu, vertinamos abi pusės:
potencialus darbdavys vertina kandi-
datą, ar šis bus tinkamas darbui, o kan-
didatas vertina darbdavį, ar jam tinka
pats darbdavys ir jo siūlomos sąlygos. 

Kuo užsiima Jūsų įmonė?

Tai yra pats baisiausias klausi-
mas, kokį tik galima užduoti pokalbio
metu. Jokiu būdu to nedarykite. Galima

praktiškai garantuoti, kad darbo ne-
gausite. Toks klausimas, nuskambėjęs
iš Jūsų lūpų, parodo, kad visiškai ne-
sidomite savo potencialiais darbda-
viais, darbo vieta, neatliekate „namų
darbų” ir taip toliau. O visa tai rodo, kad
neturite atsakingumo, darbinės etikos,
loginio mąstymo ir dar daug kitų, vi-
siškai elementarių dalykų. Labiau-
siai parodote, kad Jums nereikia darbo.

Man reikia uždirbti ne mažiau
kaip … EUR

Viskas gerai, jeigu tai – atsakymas
į Jums užduotą klausimą apie Jūsų fi-
nansinius lūkesčius. Tačiau jei toks
sakinys (ar dar baisesnis – „o kiek čia
moka?”) nuskamba dar pokalbio pra-
džioje – darbo Jūs, greičiausiai, taip pat
negausite. Kaip ir į klausimą „o kas Jus
motyvuoja labiausiai?” atsakę „pini-
gai”. Nebent atlygis yra mokamas tik ko-
misinių pagrindu. Tada – tikrai priims.

Darbdaviui tikrai nerūpi, ko norite
Jūs. Tai Jūsų užduotis – suprasti, ko iš
Jūsų nori darbdavys ir suteikti jam tai.
Jie ieško darbuotojo, kuris išspręstų
tam tikrą problemą. Pateikite jiems
sprendimą ir jie Jums sumokės, kiek
tik reikia.

Kiek laiko truks šitas pokalbis?

Kiekvienas žmogus nori būti svar-
bus. Taip yra pasakęs Dale Carnegie
savo knygoje „Kaip įsigyti draugų ir da-
ryti įtaką žmonėms”. Žmogus, kuris
veda darbuotojų atranką, taip pat yra
žmogus ir nori būti svarbus. Parody-
kite jam, kad neteikiate tam jokios
svarbos ir Jūs ką tik būsite sugaišę
savo (ir jo) laiką.

Pabaiga

Nepaisant to, kaip gerai eina dar-
bo pokalbis – Jūs vis tiek negalite būti
užtikrinti, kad gausite darbą. Net tokie
potencialaus darbdavio įspūdžiai apie
Jus, kaip kad „labai daug žino”, „turi
atsakymus į visus klausimus”, „visi at-
siliepia apie jį gerai” ir panašiai – ne
visada yra geri. Kartais, „žinoti viską”
yra daugiau minusas, nei pliusas. To-
dėl, bet kokius mokymus, seminarus ir
konsultacijas, tema „kaip gauti darbą”
aš laikau niekiniais.

„Verslo guru”
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Antradienį paskelbti prestižinės JAV
Kino meno ir mokslo akademijos ap-
dovanojimų „Oskarų” kandidatai. Dau-
giausiai apdovanojimų – net 13 – pre-
tenduoja gauti filmas ,,The Shape of
Water”.

Juosta ,,Dunkirk” pretenduoja su-
sišluoti aštuonias statulėles, o
drama ,,Three Billboards Outsi-

de Ebbing, Missouri” – septynias.
Dėl geriausio metų filmo varžosi de-

vynios juostos: ,,Call Me By Your Name”,
„Darkest Hour”, ,,Dunkirk”, „Get Out”,
„Lady Bird”, „Phantom Thread”, „The
Post”, ,,The Shape of  Water” ir ,,Three
Billboards Outside Ebbing, Missou-
ri”.

Geriausios aktorės kategorijoje
nominuotos Sally Hawkins ,,The Sha-
pe of  Water”, Frances McDormand
,,Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri”, Margot Robbie „I, Tonya”,
Saoirsė Ronan „Lady Bird” ir Meryl
Streep „The Post”.

Statulėlę už geriausią metų vyrų
vaidmenį pretenduoja gauti Timothee
Chalamet ,,Call Me By Your Name”,
Danielis Day-Lewisas „Phantom
Thread”, Daniel Kaluuya ,,Get Out”,
Gary Oldman „Darkest Hour” ir Den-
zel Washington, suvaidinęs filme „Ro-
man J. Isreal, Esq”. 

Kovo 4 d. vyksiančioje apdovano-
jimų ceremonijoje „Oskaras” už ge-
riausią antro plano moters vaidmenį
gali atitekti Mary J. Blige, atlikusiai
vaidmenį juostoje ,,Mudbound”, dra-
moje „I, Tonya” suvaidinusiai Alison
Janney, filme „Phantom Thread” pa-
sirodžiusiai Lesley Manville, Laurie
Metcalf  dėl vaidmens filme „Lady
Bird” ir ,,The Shape of  Water” suvai-
dinusiai Octaviai Spencer.

Geriausiu antrojo plano aktoriumi
gali tapti vaidmenį filme „The Florida
Project” atlikęs Willemas Dafoe,
,,Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri” suvaidinęs Woody Harrel-
son, Richard Jenkins ,,The Shape of
Water”, Christopher Plummer „All
the Money in the World” ir Sam Rock-
well ,,Three Billboards Outside Eb-
bing, Missouri”. 

Lietuvos startuolio „Fidens” sukurta
„ViLim Ball” technologija padeda su-
mažinti vieną iš esensialinio tremoro
simptomų – nekontroliuojamai dre-
bančias rankas. Septyniais iš dešim-
ties atvejų efektyvi technologija taip pat
gali būti naudojama siekiant sumažin-
ti sąnarių sąstingį sergant reumatoidi-
niu artritu.

Remiantis įvairių tyrimų duo-
menimis, maždaug 1 proc. pla-
netos gyventojų kenčia nuo

esencialinio tremoro, kuris pasireiškia
nevalingu kūno dalies drebėjimu. Tai
daug dažnesnė būklė nei Parkinsono
liga, su kuria esencialinis tremoras
kartais gali būti painiojamas. Simp-
tomai padažnėja su amžiumi – apytik-
riai 4 proc. 40 metų ir vyresnio amžiaus
žmonių susiduria su šiuo sveikatos su-
trikimu.

Nors paprastai tremoras laikomas
lengvu, nepiktybiniu susirgimu, jis
labai kenkia gyvenimo kokybei. Pa-
prastos kasdieninės užduotys, pavyz-
džiui, vandens pylimas į stiklinę, ra-
šymas, gėrimas ir net valgymas tampa
nemenku iššūkiu.

„Mano senelis turėjo šią problemą.
Matydamas artimą žmogų, kenčiantį
dėl tokios būklės, dar vaikystėje su-
pratau, kad būtų naudingas bet koks
prietaisas, kuris galėtų sumažinti
simptomus. Tiesą sakant, šiuo metu
rinkoje nėra jų daug”, – atkreipė dė-
mesį Mantas Venslauskas, „Fidens” di-
rektorius, Kauno technologijos uni-
versiteto (KTU) tyrėjas.

Pasak M. Venslausko, Lietuvoje su-
kurta „ViLim Ball” technologija yra
specializuota vibro treniruoklio ver-
sija. Jo teigimu, kita specifinė rankų
drebėjimą mažinanti technologija, kuri
veikia panašiu principu kaip „ViLim
Ball”, parduodama JAV rinkoje.

„Taikydami tam tikras savybes, la-
boratorijose modifikavome technolo-
giją taip, kad ‘ViLim Ball’ taip pat ga-
lėtų naudoti žmonės, kurie rytais ken-
čia nuo rankų sustingimo, – sakė pa-
šnekovas. – Tokia rytinė savijauta bū-
dinga reumatoidiniam artritui.”

M. Venslauskas sako, kad įkvėpi-
mas sukurti rankų drebėjimo mažini-
mo technologiją gimė jam studijuo-
jant doktorantūroje. Tyrėjas su KTU
profesoriumi Vytautu Ostaševičiumi,

kuris buvo ir jo daktaro disertacijos
mokslinis vadovas, studijų metais daž-
nai diskutuodavo apie panašių tech-
nologijų trūkumą.

KTU biomechanikos laboratori-
joje mokslininkai kūrė ir tyrė įvairias
technologijas, kraujo apytakai galū-
nėse pagerinti, kas yra labai svarbu
reumatoidiniu artritu sergantiems
asmenims. Technologija, skirta krau-
jo apytakai gerinti, buvo išbandyta ir
patentuota kartu su Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto (LSMU) tyrė-
jais.

„Bendraujant su LSMU Neurolo-
gijos klinikos mokslininkais, sužino-
jome, kad ši technologija taip pat gali
būti pasitelkiama drebuliui mažinti.
Įmonėje ‘Fidens’, atlikę įvairias mūsų
įrangos modifikacijas bei įdiegę tam
tikrus technologinius sprendimus, pri-
taikėme ‘ViLim Ball’ ir reumatoidinio
artrito plaštakų sąstingio mažinimui.
Šiuo metu LSMU mokslininkai bei
studentai tiria mūsų sukurtos tech-
nologijos poveikį žmogaus fiziologi-
niams parametrams”, – teigė M. Vens-
lauskas.

Remiantis naujausiais tyrimais,
„ViLim Ball” veiksmingai sumažina
simptomus 7-iems iš 10 esencialinio tre-
moro atvejų ir yra naudingas 9-iems iš
10 reumatoidinio artrito atvejų.

Pradinę „ViLim Ball” versiją jau
galima įsigyti. „Siekiame susirinkti
vartotojų atsaką, kuris leistų atlikti
tam tikras korekcijas. Nors šiuo metu
įrenginys skirtas Lietuvos rinkai, jį pa-
tobulinus, ‘ViLim Ball’ taip pat bus pri-
einamas JAV. Prietaiso kaina indivi-
dualiam vartotojui sieks 195 eurus”, –
pažymėjo M. Venslauskas.

„ViLim Ball” nėra vienintelė star-
tuolio „Fidens” sukurta sveikatos tech-
nologija. Šiuo metu komanda kuria ne-
šiojamą prietaisą, kuris sumažintų
rankų drebulį realiuoju laiku. Ši tech-
nologija būtų ypač naudinga Parkin-
sono liga sergantiems žmonėms.

Startuolio „Fidens” produktų vys-
tymą parėmė Kauno miesto savival-
dybė (programos „Kauno startuoliai”
finansavimas), Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūra (MITA) (pro-
jektas „Technostartas”), pavieniai in-
vestuotojai bei produkto kūrėjai savo
asmeninėmis lėšomis.

www.mokslolietuva.lt

Paskelbti „Oskarų” 
apdovanojimų  kandidataiLietuvos mokslininkų 

sukurta technologija pasiekė rinką

Tuo tarpu geriausiu režisieriumi
pretenduoja tapti Christopher Nolan
,,Dunkirk”, Jordan Peelė „Get Out”, fil-
mo „Lady Bird” režisierė Greta Ger-
wig, juostą „Phantom Thread” režisa-
vęs Paul Thom Anderson ir Giullermo
del Toro ,,The Shape of  Water”. Ge-
riausio režisieriaus kategorijoje ne-
buvo nominuotas dramos ,,Three Bill-
boards Outside Ebbing, Missouri”  re-
žisierius Martin McDonagh.

ELTA

Kadras iš filmo ,,The Shape of Water”.

,,ViLim Ball” įrenginys. „www.vilim.lt” nuotr.
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4 žmonėms reikės:
3 šaukštų alyvuogių aliejaus
1 didelio svogūno, susmulkinto
4 česnako skiltelių
1/2 arb. šaukštelio sutrinto šaf-

rano
1/4 arb. šaukštelio pankolio sėk-

lų (fennel seed)
žiupsnio sutrintos raudonosios

paprikos (arba daugiau, pagal skonį)
skardinės (14–15 oz) susmulkin-

tų konservuotų pomidorų savo sulty-
se

4 puodelių žuvies arba daržovių
sultinio

3/4 arb. šaukštelio druskos (arba
pagal skonį)

3/4 sv menkės, oto ar kitos nerie-
bios žuvies filė, supjaustytos kąsnio di-
dumo gabaliukais

1/2 sv krevečių, išlukštentų, be
venų 

1/2 arb. šaukštelio prieskonio
,,Herbes de Provence” (džiovinto roz-
marino, čiobrelio, levandos, raudo-
nėlio ir dašio mišinys)

Ketaus puode arba dideliame
troškintuve ant mažos ugnies ištir-
pinti 2 šaukštus aliejaus. Sudėti svo-
gūną bei česnaką ir troškinti pa-
maišant apie 5 minutes, saugojant,
kad daržovės nepriskrustų. Suberti
šafraną, pankolio sėklas, papriką ir

troškinti dar 1 minutę. Tuomet su-
pilti pomidorus, sultinį, įberti 1/4
šaukštelio druskos. Užvirti, suma-
žinti ugnį ir virinti ant mažos ugnies
apie 30 minučių, kol svogūnai bus
minkšti.

Žuvį sudėti į dubenį, pabarstyti
likusia druska ir ,,Herbes de Pro-
vence”. Sudėti krevetes, pašlakstyti
1 šaukštu aliejaus ir išmaišyti. 

Paragauti sriubą ir pridėti, jei
reikia paprikos ar druskos. Į puodą
sudėti žuvį, krevetes ir virti ant vi-
dutinės ugnies apie 5 minutes, kol žu-
vis išvirs, o krevetės įgaus rausvą
spalvą. Pateikti atskiruose dubenė-
liuose su skrudinta prancūziška
duona (baguette) ir rouille.

Rouille – tai  rausvos spalvos ma-
jonezą primenantis padažas, tepa-
mas ant skrudintos duonos ir tradi-
ciškai pateikiamas su prancūziška
žuviene. Paprastas būdas jį paga-
minti yra: sumaišyti 1 šaukštelį labai
smulkiai sukapoto česnako su 1/2
šaukštelio aštrios paprikos ir 1/2
puodelio geros kokybės majonezo,
tuomet pridėti druskos pagal skonį.

Pastaba: Tai yra paprastesnė
šios sriubos versija. Įgudę galėsite
naudoti daugiau kiautinių jūros gė-
rybių ir net gaminti naminį rouille.

Skanaus!
Jūsų Indrė

s k E l B i M a i  773-585-9500

Žuvies sriubų ,,trilogiją” užbaigsime garsiąja
prancūziška žuviene – Bouillabaisse

MANO  VIRTUVĖ

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

Kuriamas filmas apie 
Adolfą Ramanauską-Vanagą

Režisierė Agnė Zalanskaitė, di-
delio pasisekimo turinčio is-
torinio dokumentinio filmo

,,Nepaprasta auka” apie partizanų
vadą pulkininką Juozą Vitkų-Kazi-
mieraitį kūrėja, darbą tęsia toliau.
Šiemet minimos pulkininko J. Vit-
kaus-Kazimieraičio mokinio ir ben-
dražygio Adolfo Ramanausko-Vanago
100-osios gimimo metinės. Tai vienas
ilgiausiai veikusių partizanų vadų,
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadas. A.
Zalanskaitės ir Lietuvos gyventojų ge-
nocido ir rezistencijos tyrimų centro
vyriausiojo istoriko dr. Dariaus Juo-
džio iniciatyva ir jėgomis jau kuria-
mas dokumentinis filmas ir apie par-
tizanų vadą Adolfą Ramanauską-Va-
nagą. Tai bus  televizinė, iki 60 min.
trukmės juosta, kurią visuomenei
planuojama pristatyti 2018 m. kovo 6
d. per vieną iš lietuviškų televizijų ir
specialiai JAV lietuvių bendruome-
nei. Vėliau planuojamos filmo prem-
jeros Lietuvoje ir už jos ribų. Bus iš-
leistas DVD ir lankstukas.

Adolfas Ramanauskas-Vanagas
1918 m. kovo 6 d. gimė New Britain,
Connecticut. Minint jo gimimo šimt-
metį gimimo mieste New Britain pla-
nuojama pastatyti paminklą, taip pat
išleisti istorinį dokumentinį filmą
ir sukurti lankstuką bei DVD diską.
Organizatoriai kviečia pagal gali-
mybes prisidėti prie darbų įamži-
nant šį garbingą Lietuvos laisvės ko-
votoją. Visi rėmėjai bus paminėti fil-

mo titruose, taip pat filmo pristatymų
metu; aukojantiems didesnes sumas
bus suteiktas filmo mecenato var-
das. Visiems aukotojams bus išsiųs-
tos vardinės padėkos, o paaukoju-
siems 100 dol. ir daugiau – specialiai
išleisti proginiai DVD. Filmo prem-
jeros bus rengiamos Lietuvoje, Lie-
tuvos ambasadose užsienyje ir JAV
lietuvių bendruomenėse. Bus ieško-
ma būdų pristatyti šį filmą visose lie-
tuviškose mokyklose Lietuvoje ir už-
sienyje.

Tautos fondo Amerikos valdžios mokesčių
kodas (Federal ID No. 51 0172223), au-
kos nurašomos nuo mokesčių pagal IRS
įstatymus.

„Draugo” info

Buvome pasiryžę iki 2018 m. sausio 31 d. surinkti 12,000 eurų (14,500 dol.)
dokumentinio filmo apie partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą
sukūrimui. Iki sausio 12 d. jau buvo surinkta 13,750 dol. Iš labai dos-

nios patriotės vajaus rengėjai sulaukė 10,000 dol. aukos. Atrodo, pasieksi-
me savo užsimojimą. Dėkojame visiems aukotojams ir Tautos fondui (New
Yorke), kuris padeda surinkti lėšas ir jas persiųsti.

Lėšos, likusios nuo dokumentinio filmo gamybos, bus naudojamos lanks-
tukui ir DVD diskui, kurie bus skirti Lietuvos mokykloms ir JAV šešta-
dieninėms mokykloms. Lietuvoje yra 43 aukštosios mokyklos (įskaitant ko-
legijas), 220 gimnazijų (9– 12 klasės), 250 progimnazijų (5–8 klasės).

Dovanojant tik gimnazijoms ir universitetams reiktų išleisti apie 300
DVD . Vieneto kaina su pakuote – apie 7–9 EUR. Tad norime surinkti dar
apie 3 000 dol.

Šiomis dienomis yra labai svarbu priminti jauniems lietuviukams, kad
partizanai buvo patriotai, ne banditai, kaip bando įtikinti sovietų propa-
ganda. Filmas bus įgarsintas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Vajaus rengėjai

Tęsiame sėkmingą partizanų vado 

A. Ramanausko-Vanago įamžinimo vajų
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�  Sausio 28 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636) kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias už a. a. daili-
ninkę Magdaleną Stankūnienę. Palaikykime šią
gražią tradiciją kartą per mėnesį susirinkti pa-
simelsti jaukioje lietuviškoje šventovėje. Po šv.
Mišių – vaišės Centro kavinėje. Maloniai
kviečiame dalyvauti. 

� Vasario 11 d., sekmadienį, po šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos
salėje vyks JAV Lietuvių Bendruomenės Brigh-
ton Parko apylinkės metinis susirinkimas. Kvie-
čiame dalyvauti. 

�  Vasario 11 d., sekmadienį, lietuvių evan-
gelikų liuteronų Tėviškės parapijoje bus šven-
čiamas Lietuvos valstybingumo atkūrimo ju-
biliejus. Pamaldų pradžia – 11:30 val. r. Gar-
bės svečias ir prelegentas – LR generalinis kon-
sulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Pietums
– cepelinai. Muzika, dainos ir pabendravimas.

Adresas: 5129 Wolf Rd., Western Springs, IL
60558.

�  Vasario 11 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių ,,Sielos” galerijoje Pasaulio lietuvių
centre Lemonte įvyks knygos ,,Pieno ežeras.
Tukanų mitas” pristatymas. Tiesioginėje trans-
liacijoje per ,,Skype” renginyje dalyvaus kny-
gos vertėjas ir sudarytojas t. Antanas Saulai-
tis SJ. 

�  Balandžio 28 d., šeštadienį, Pasaulio lie-
tuvių centre (14911 127 St., Lemont, IL
60439) vyks 55-asis metinis Lietuvių Fondo
narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu vyks
rinkimai į LF tarybą ir į Kontrolės komitetą. Tre-
jų metų kadencijai renkami 5 (penki) LF ta-
rybos nariai, vienerių metų laikotarpiui –  3
(trys) Kontrolės komiteto nariai. Kandidatus į
LF tarybą ir Kontrolės komitetą galite siūlyti iki
vasario 15 d. Daugiau informacijos – www.lie-
tuviufondas.org

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

www.draugas.org

Bilieto kaina – 40 dol.
Vietas užsisakyti iki vasario 3 d. 

tel. 708-205-8742

plauk laiveli... 
              

  pasaulio lietuviu centre
     14911 127th street

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

kvieciame 
visu 

kartu 
ziburiukus

35-tas jubiliejinis 
montessori “ziburelio” 
gimtadienis

plauk...

kovo 10, 2018
6:00 v.v

kaina:

$60

rezervacijos:

vakariene / uzkandziai
kokteiliai

aukcionas / loterija
sokiai ir linksmybes

programoje:

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

aprangos kodas:
jureiviska 

,

,

,

,

,
,

,

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

Šv. Valentino dienai skirtas
,,Alatėjos” organizuojamas vakaras

SU MEILE…

Užsienio lietuvių studijoms –
valstybės parama
Valstybinis studijų fondas informuoja, kad sausio 22 d. 

pradėtas valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių stu-
dijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursas.

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendi-
ja ir/ar socialinė išmoka. 

Stipendijos mėnesinis dydis 123,50 Eur. Socialinė išmoka – tai vien-
kartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą as-
mens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur). Parama neskiriama stu-
dentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

Užsienio lietuviai, studijuojantys   Lietuvos aukštosiose mo-
kyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2018 m. pavasario se-
mestre, nuo 2018 m. sausio 22  d. iki 2018 m. vasario 20 d. priva-
lo:

• užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu už-
pildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikia-
mos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elekt-
roninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;

• Studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą iki paraiškų tei-
kimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirti-
nančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų ko-
pijas. 

• Studentas turi pateikti:
n Krašto Lietuvių Bendruomenės arba kitos institucijos iš-

duotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nu-
statyta tvarka patvirtintą jo kopiją;

n arba pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne ma-
žiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Res-
publiką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštunta klasėje.

n Studentas, norintis gauti socialinę išmoką iki paraiškų tei-
kimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui socialinę padė-
tį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius
dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nusta-
tyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas
nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir so-
cialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi išsiųsti
registruotu paštu arba atnešti į Fondą.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvar-
ką teikiama telefonu (370 5) 2639158 bei Fondo interneto tinklala-
pyje http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/parama-
uzsienio-lietuviams-2 

URM Užsienio lietuvių departamento info

2018 m. vasario 10 dieną,
šeštadienį, 5:30 val. p. p. 
Jaunimo centro kavinėje

(5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636)

Meilės dainos, braziliški ritmai, smagi
muzika, skanus maistas ir gera nuotaika

Surinktos lėšos skiriamos labdarai


