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ŠIAME NUMERYJE:

Tautodailininkė V. Nagienė: Į paveikslus
įsiūtos mano mintys – 4 psl

Svečiuose – pavasariu
kvepiantis ,,Atžalynas” – 6 psl.

Dar nė vienas žmogus, nurydamas piktus žodžius, nepakenkė savo skrandžiui – Winston Churchill

Balandžio 3 dieną Prezidentė Dalia
Grybauskaitė Washingtone dalyva-
vo Lietuvos, Latvijos, Estijos bei JAV
viršūnių susitikime, kuriame keturių
valstybių vadovai priėmė bendrą
politinę deklaraciją. Pasirašytoje
deklaracijoje nusakomi keturių vals-
tybių santykiai saugumo, ekono-
mikos ir žmonių tarpusavio ryšių
srityse. 

Pasirašytame dokumente pa-
brėžiami tokie įsipareigojimai
kaip siekis vystyti nepriklau-

somą, stiprią ir objektyvią ži-
niasklaidą, stiprinti bendradar-
biavimą kovos su terorizmu ir ki-
bernetinio saugumo užtikrinimo
srityse, pasiryžimas Baltijos šalims
toliau modernizuoti savo ginkluo-
tąsias pajėgas ir JAV įsipareigoji-
mai padėti Estijai, Latvijai ir Lie-
tuvai pagerinti jų karinį pasiren-
gimą ir teikti ilgalaikę pagalbą sau-
gumo srityje. 

Kaip ir buvo galima tikėtis, pa-
grindinis dėmesys deklaracijoje
skiriamas saugumui. Deklaracija
įtvirtinamas nepalaužiamas JAV
ir Baltijos šalių įsipareigojimas
Washingtono sutarties 5-ajam
straipsniui, apibrėžiančiam pama-
tinį NATO kolektyvinės gynybos
principą: „visi už vieną ir vienas už
visus”.

Deklaracijoje valstybės
pasižada stiprinti tarpusavio
bendradarbiavimą, kovoda-
mos su jėgomis, keliančiomis
grėsmę bendroms vertybėms,
saugumo interesams ir vie-
ningai vizijai.

Pasirašytoje deklaracijoje
teigiama, kad JAV ir toliau
periodiškai dislokuos pajėgas
Baltijos valstybėse, siekdamos
sustiprinti atgrasymą ir gy-
nybą bei skatinti Estijos, Lat-
vijos ir Lietuvos pastangas to-
liau vystyti jų nacionalinę gy-
nybą. 

Teigiama, JAV yra pasi-
rengusios padėti Estijai, Lat-
vijai ir Lietuvai pagerinti jų
karinį pasirengimą ir pajėgu-
mus teikdamos ilgalaikę pa-
galbą saugumo srityje. Siek-
dami užtikrinti stipresnį at-

Šimtas metų pasitikėjimo

grasymą regione, plėtos naujas idėjas
ir galimybes, įskaitant oro gynybą,
tiek dvišalių santykių pagrindu, tiek
NATO Aljanse.

Deklaracijoje pažymima JAV ly-
derystė NATO. Teigiama, kad NATO,
kuriai tvirtai vadovauja JAV, yra es-
minis transatlantinių ryšių pagrin-
das ir kolektyvinio saugumo kertinis
akmuo.

Patvirtindamos Washingtono su-
tarties 5-ojo straipsnio nepajudinamą,
Estija, Latvija ir Lietuva deklaruoja įsi-
pareigojimą toliau modernizuos savo
ginkluotąsias pajėgas, siekdamos ne tik

padidinti jų sąveikumą su JAV bei ki-
tomis NATO sąjungininkėmis, bet ir su-
stiprinti teritorinės gynybos pajėgu-
mus vykdant įsipareigojimus pagal 3-
iąjį straipsnį.

Savo ruožtu JAV vertina tai, kad
Estija, Latvija ir Lietuva vykdo Wales
viršūnių susitikime prisiimtus gyny-
bos išlaidų įsipareigojimus ir prisi-
ėmė vadovaujamą vaidmenį Aljanse
dėl naštos pasidalijimo.

Deklaraciją pasirašančios valsty-
bės įsipareigoja toliau remti NATO
veiklą, skirtą hibridinėms grėsmėms
įveikti, įskaitant Baltijos valstybėse

įsteigtų NATO kompetencijos
centrų vykdomą veiklą. Taip pat
pabrėžiama savitarpio bendra-
darbiavimą kartu kovojant su
tarptautiniu terorizmu ir įsipa-
reigoja stiprinti bendradarbiavi-
mą kovos su terorizmu ir kiber-
netinio saugumo užtikrinimo bei
strateginės komunikacijos, sie-
nų saugumo, branduolinės sau-
gos, saugumo ir neplatinimo sri-
tyse.

Ekonominio bendradarbia-
vimo srityje pažymima, kad bus
siekiama sąžiningos tarpusavio
prekybos ir investicijų, prekių ir
paslaugų mainų augimo tarp part -
nerių bei, siekiant saugumo, ben-
dradarbiavimo energetikos srity-
je. Išskiriamas bendradarbiavi-
mas saugumo ir gynybos pramo-
nės srityse. 

– 2  psl. 

Baltijos šalių ir JAV prezidentai spaudos konferencijoje (iš k.): Raimonds Vējonis, Kersti Kaljulaid, Dalia Grybauskaitė ir Donald
Trump.

Aukščiausio lygio susitikime Baltuosiuose rūmuose (iš k.): Lietuvos užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius, Latvijos Prezidentas Raimonds Vējonis, Lietuvos vadovė Dalia Grybauskaitė
ir Estijos Prezidentė Kersti Kaljulaid.  EPA-ELTA nuotr.

Baltųjų rūmų šeimininkas šiltai pasitiko Lietuvos vado-
vę.                                                          Roberto Dačkaus nuotr.
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gal užtenka tik stipendijos pra šytojo pa-
reiškimo, kad jis ar ji yra lietuvių kilmės?

Kažkokių specifinių dokumentų,
įrodančių lietuvišką kilmę, pa duodant
paraiškas stipendijoms gau ti, šiuo metu
neprašoma. Pateiktame prašyme sti-
pendijai studentas tiesiog aprašo savo
lietuviškų šaknų kilmę.

Specialių fondų administravimui susi-
daro išlaidos. Kiek jų būna per metus? Ar
jos yra padengiamos iš fondelių gautų pa-
lūkanų ar bendro LF ad ministracinių išlai-
dų biudžeto?

Vardinių fondų administravimo
išlaidos padengiamos iš bendro Lietu-
vių Fondo administravimo išlai dų biu-
džeto. 

Internete duodamoje informacijoje ra-
šoma, kad skiriant 10,000 dol. ar didesnį
įnašą galima pageidauti, kad LF duoto įna-
šo uždirbtas palūkanas panaudotų specia-
liam, pageidaujamam tikslui. Tikslas turi ati-
tikti JAV federalinių mokesčių labdaros, pel-
no nesiekiančių organizacijų reikala vimams
bei LF tikslams remti ir išlaikyti lietuvių tau-
tinio paveldo tęstinumą.

Steigiant Lietuvių Fonde vardi nį
fondą, reikia žinoti, kad jų palū kanos
gali būti skiriamos ne tik sti pendijų iš-
mokėjimams, bet ir įvairių projektų pa-
ramai. Steigdamas vardi nį fondą stei-
gėjas sutartyje nurodo, kokiam tikslui

bus skirti jo įsteigto fondo gautų palūkanų pinigai.
Tiks las neturi prieštarauti LF bendrie siems nuo-
statams. LF įmokėta suma įeina į LF pagrindinį ka-
pitalą, o tokio pobūdžio įnašas nesuteikia aukotojui
LF nario (balsavimo) teisių. Įmokėta suma nėra grą-
žinama. Šiuo metu Lietuvių Fonde veikiančių var-
dinių fondų sąrašą galima rasti LF tinkla la pyje
www.lithuanianfounda tion.org/LT/ataskaitos/  (Me-
tinė ata skaita 2016, ,,Liepsna-2017”).

Ačiū už papildomą informaciją apie LF specialius fon-
dus ir fondelius. Kur du stos, visados dau giau padarys!

Spaudoje buvo skelbta, kad Lie-
tuvių Fondas (LF) per 55 gyva-
vimo metus lietuvybės išlaiky-

mui skyrė 20 mln. dolerių. Stebėtina!
,,Drauge” (2017.12.12) teko skaityti
apie vardinius fondus  stipendijoms
pagal steigėjų nurodymus. Norėda-
mas apie pastaruosius daugiau su-
žinoti ir kreipiausi į LF valdybos pir-
mininką Marių Kasniūną. 

Lietuvių Fonde įkurti vardiniai fondai
(dar vadinamų fondeliais) pagal steigėjų nu-
rodymus. Rašoma, kad kandidatus šioms
stipendijoms gauti atrenka Lietuvos uni-
versitetai. Koks pastarųjų santykis su Pel-
no skirstymo komisijos Studentų pakomi-
se?

Lietuvių Fonde yra per 100 vardi-
nių fondų, iš kurių skiriamos lėšos pro-
jektų paramai ir stipendijoms. Vien
studentų stipendijoms 2017 m. išdalinta
228,244 dol. Didžioji šių lėšų dalis  skir-
ta  iš vardinių fondų. 

Yra dvi vardinių fondų rūšys. Vie-
na rūšis – kai steigėjai, steigdami savo
vardinį fondą tiesiogiai nurodo, kokiai
aukštajai mokyklai skiria savo fondo
uždirbtas palūkanas. Kan didatus to-
kioms stipendijoms gauti teikia stei-
gėjų nurodyti universitetai (pvz., Vy-
tauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas,
Kauno technologijos universitetas ir t. t.). Aukš toji
mokykla, remdamasi studentų akademinės ir vi-
suomeninės veiklos rezultatais, atrenka kandidatus
ir jų pavardes atsiunčia Lietuvių Fondui, kuris ir iš-
moka stipendijas tiesiogiai universitetų nurody-
tiems kandida tams. Šių stipendijų PSK Studentų pa-
komisė studentams neskirsto. 2017 m. iš šių vardi-
nių fondų tiesiogiai aukštosioms mokykloms buvo
išmo kėta 29,844 dol. 

Kita rūšis yra ta, kai kandidatus stipendijoms
gauti, vykdant vardinių fondų steigėjų nuorodas, at-
renka PSK Stipendijų pakomisė. Tokios stipendijos
skiriamos tam tikras mokslo sritis (pvz., gamto-
saugą, inži neriją, pedagogiką, lingvistiką, mediciną,
stomatologiją ir t. t.) studijuojan tiems jaunuoliams.
Taip pat tai gali būti stipendijos pirmakursiams, Lie-
tuvoje studijuojantiems, lietuviš koje veikloje daly-
vaujantiems ir ki tiems  studentams. Šioms stipen-
dijoms 2017 m. išdalinta 169,856 dol.

Kokia užduotis Lietuvos universitetų kandidatų at-
rinkime? Tų universitetų yra ne vienas ar du.  Ar jie turi
sudarę savo pakomisę? Ar jų sprendimas yra galutinis ar
tik patariamasis?

Kaip rašėme aukščiau, kai ku rių vardinių fon-
dų įsteigėjai tie siogiai nurodo, kokio universiteto ar
kokios mokslo įstaigos studentams skirti stipendi-
jas. Tad Lietuvos universitetų ar mokslo įstaigų vaid-
muo atrenkant kandidatus stipendijoms gauti – la-
bai didelis. Būtent jos nu taria, kam konkrečiai
skirti stipendijas. Lietuvių Fondas išmoka stipen-
dijas mokslo įstaigų nurodytiems kandidatams. 

Tie įnešti pinigai yra auka LF, o ne kokia aukotojo pa-
skola. Tų fondų ir fondelių yra keliasdešimt. Stipendijos
prašytojas duo da prašymą LF, o po to Pelno skirstymo ko-
misijos Studentų pa komisė paskiria stipendijas. Ar sti-
pendijos prašytojui tereikia tik vieno prašymo?

Taip, studentas, prašantis sti pendijos, pateikia
Lietuvių Fondui vieną prašymą.

Lietuvių Fondo 
vardiniai fondai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Iš ryšių su visuomene perspektyvos, specialūs fondai
yra tei giamas veiksnys, skatinantis artimesnius ryšius su
aukotojais. Jei kas norėtų įsteigti tokį fondą ir nurodyti, kad
tik jo anūkai ar proanūkai galėtų iš jo gauti sti pendijas, ar
tai būtų įmanoma?

– Vardiniai fondai, nurodant sti pendijas skirti
anūkams ir proanūkiams, Lietuvių Fonde nėra
steigiami.

Pagal LF gaires, stipendijos (iki 5,000 dol.) skiriamos
tik lietuvių kilmės studentams, studijuojantiems nuolati-
nių studijų programose bei siekiantiems baka lauro, ma-
gistro ar daktaro laips nio. Ką reiškia ,,lietuvių kilmės”? O

2015 m. gegužės 2 d. Lietuvių Fondo 52-ame suvažiavime Pasaulio lietuvių centre
(Lemont, IL) buvo paskelbta, kad LF įsteigtas šimtasis vardinis fondas. Jo steigėjai –
Illinois Pain Institute vadovai gydytojai Terri ir Jonas Prunskiai. Jonas Prunskis (kairėje)
įteikia dovaną LF tarybos pirmininkui Mariui Kasniūnui.                           Tauro Bublio nuotr.

Atkelta iš 1 psl.

Ekonominio bendradarbiavimo srityje pažy-
mima, kad bus siekiama sąžiningos tarpusavio pre-
kybos ir investicijų, prekių ir paslaugų mainų au-
gimo tarp partnerių bei, siekiant saugumo, ben-
dradarbiavimo energetikos srityje. Išskiriamas
bendradarbiavimas saugumo ir gynybos pramonės
srityse.

Energetiniam saugumui deklaracijoje yra
suteikimas išskirtinis dėmesys. Pabrėžiama ener-
gijos tiekimo šaltinių diversifikacijos svarba,
įtraukiant JAV suskystintųjų gamtinių dujų ir kitų
pažangiausių energetikos technologijų eksportą.

Deklaruojamas siekis sustiprinti ypatingos
svarbos infrastruktūros, įskaitant energetiką, in-
dividualų ir kolektyvinį atsparumą plėtojant ir ple-
čiant esamus tarpvalstybinius perdavimo marš-
rutus, didinant regioninių energetikos rinkų in-
tegraciją bei nuolat gerinant mūsų kibernetinio
saugumo pajėgumus. 

Galiausiai atskiras dėmesys teikiamas vals-
tybių piliečių tarpusavio ryšių stiprinimui. Pa-
teikiami įsipareigojimai skatinti studentų ir jau-
nimo mainus, bendras inovacijas ir mokslinius ty-
rimus bei dirbti kartu, padedant vystyti nepri-
klausomą, profesiniu požiūriu stiprią ir objekty-
vią žiniasklaidą ir žurnalistiką bei skatinti kriti-
nį mąstymą, žiniasklaidos priemonių naudojimo
ir informacinį raštingumą. 

Po JAV ir Baltijos šalių viršūnių susitikimo su-
rengtoje spaudos konferencijoje Prezidentas Do-
nald Trump padėkojo JAV žmonių vardu Baltijos
valstybėms už gražius santykius ir pasveikino Bal-
tijos valstybes šimtmečio proga. 

Šią sukaktį D. Trump pavadino nuostabia.
„Mes šimtą metų bendraujame ir pasitikime vie-
ni kitais, kaip partneriais ir kaip draugais. Nuo-
širdžiai dėkoju už šią ilgą draugystę”, – sakė JAV
Prezidentas. 

ELTA
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Negreit pižamos atsirado. Kaip ir šlepetės. Ir ant-
klodės... Plikai nukirpti, o nuo jų byrėte byrėdavo utė-
lės... O šalimais kišlakuose afganistaniečiai dėvėjo
mūsų pižamas, ant galvų nešiojo čalmas, susuktas iš
mūsų paklodžių. Aišku, mūsiškiai berniukai jomis
pre kiavo. Nesmerkiu jų... Ne... Daž niausiai nesmer-
kiu. Jie mirdavo už tris rublius per mėnesį – mūsų
karei vis gaudavo ...tris rublius... Buvo mai tinami su-
kirmijusia mėsa, surū di jusia žuvim. Visi mes sir-
gome skorbutu, man iškrito priekiniai dantys. Kariai
pardavinėjo antklodes ir pirkdavo anašos. Saldu-
mynų. Niekučių. Ten buvo spalvingos krautuvėlės,
o jose daug patrauklių prekių. Pas mus... Sąjungoje
nieko panašaus nebu vo, jie nebuvo matę. Ir parda-
vinėdavo automatus, šovinius, kad tais pačiais au-
tomatais ir šoviniais būtų nu šauti. Už gautus pini-
gus nusipirkdavo šokolado... Pyragėlių”...

Užkariautojai. Kaip mums tai pažįstama iš tėvų
pasakojimų, kai jie užplūdo Lietuvą 1940 m. ar 1944
m. Rusai nesikeičia. 

„Mirties liudijimuose neturėjo me teisės rašyti
teisybės. Kariai su sisprogdindavo užėję ant minų...
Iš žmo gaus likdavo puskibiris mėsos... O mes rašy-
davome: žuvo automobilio katastrofoje, apsinuodijo
maistu...” 

Eilinis vairuotojas rašytojai pa sa kojo: „Iškvie-
tė pas dalinio vadą ir klausia: „Vaikinai, ar norit vai-
ruoti naujas mašinas?” Suprantama, atsa kom vienu
balsu... ‘Bet pirmiausia turėsit vykti į plėšinius
(įsisavina mos stepių žemės – A. V. Š.) padėti nu imti
derlių’. ...Nutūpėm Taškente. Buvom surikiuoti ir nu-
vesti į spygliuota viela aptvertą aikštelę šalia ae-
rodromo... Atėjus pietų metui į sto vyklavietę vieną
po kitos imama tempti degtinės dėžes... išrikiavo ir
iškart pasakė, kad ...esam siunčiami į Afganistano
Respubliką vykdyti savo pareigos... Vieni iš apmau-
do verkė, ki ti apmirė, pastėro nuo tokios neįti kimai
niekšiškos apgaulės. Štai kokiam tikslui, pasirodo,
buvome girdomi degtine... stovyklą apsupo auto-
matininkai, jie nustūmė mus prie lėktuvo”...

Granatsvaidininkas: „Mes bu vom mokomi: iš-
lieka tas, kas iššauna pirmas... Šaudžiau, nieko ne-
sigailėjau. Galėjau nušauti vaiką. Juk ten su mumis
kariavo visi: moterys, seniai, vaikai. Per kišlaką va-
žiuoja kolona. Sugedo pirmosios mašinos variklis.
Vairuotojas išlipa iš kabinos, pakelia gaubtą... Ber-
niūkštis, kokių dešim ties metų, į nugarą jam peiliu...

Ten, kur širdis. ...Berniūkštis su-
varpomas kaip rėtis... Mačiau,
kaip akimirks niu iš žmogaus nie-
ko nelieka, tarsi nie ko nebūta.
Tuščiame grabe į tėvy nę parsi-
unčiama paradinė uniforma, dėl
svorio įberiama svetimos že-
 mės”...

„Kaip reikia nemylėti savo
žmo nių, kad siųstum juos į tokią
mėsma lę”, – sako medicinos se-

suo.
Mano karta dar prisimena, kai iš kariuomenės

lietuviai kareivukai grįž davo užvirintuose cinkuo-
tuose karstuose. Juos atlydėdavo karinin kas su
ginklu, kuris neleisdavo arti miesiems atverti kars-
to ir atsisveikinti su sūnum, broliu, vyru, tėvu. Lie-
 tuvių jaunimas buvo vežamas ir į Afga nistaną. Iki
šios dienos likę gyvi „afganai” kankinasi fiziniuose
ir psichologiniuose košmaruose.

Rusai Sirijoje

Šiuo metu cinkuotuose karstuose rusai grįžta iš
Sirijos. Oficialiai rusų kariuomenės Sirijoje nėra,
kaip „nėra” ir Ukrainos rytuose. Artimie siems, ku-
riems pristatomas žuvusiojo kūnas, rekomenduoja-
ma tylėti. Prie Deir ez Zoro per tarptautinės koalicijos
atakas prieš Sirijos režimą neseniai žuvo daug rusų.
Rusai remia Vakarų pasmerktą Sirijos režimą. Žuvo
rusai samdiniai, už pažadėtus di delius pinigus tar-
navę „Vagner” ka rinėje bendrovėje, kurią išlaiko ne -
va privatus kapitalas ir kuris bazuojasi Sankt Pe-
terburge. Bendras skai čius karių, priklausančių
„Vagner”, jau artėja prie 5 tūkst. Buvęs Rusijos Vals-
tybės Dūmos deputatas V. Alks nis mano, kad per JAV
vadovaujamos tarptautinės koalicijos suduotą smū-
 gį Sirijos Deir ez Zoro mieste vasario 7 d. žuvo 334 Ru-
sijos piliečiai. 

Rusai Rusijoje

Kiek jie beplėštų kaimynus, vis tiek lieka alka-
ni ir basi... Jaunas ru sas mokslininkas, atvykęs į nuo-
ša laus Joniškio rajono centrą, stebisi, kad tokiame
užkampyje Lietuvoje vei kia prekybos centras. Jis gy-
vena už 40 km nuo Sankt Peterburgo, ant rojo pagal
didumą miesto Rusijoje, bet maistą ir kitas buitines
prekes, kaip prieš dešimtmečius, gabena kup rinėmis
iš Sankt Peterburgo. Kai mynai važiuoja paeiliui ir
veža visam kaimui. O jų atlyginimai tokie maži, kad
į darbą tiesiog neapsimoka at vyk ti. Tad darbo ko-
lektyve susitaria dirbti paeiliui – tiesiog budėti – tris
dienas vieni, kitas tris dienas – kiti...

Vargšai rusai – jie savo valdžią renka vis dar iš
baimės, kad Rusija būtų stipri.

Į Klaipėdos universitetą buvo at vykusi profeso-
rė, rusė Natalija iš Sankt Peterburgo. Mano vyro
studentas gynėsi daktarinę disertaciją iš ar-
cheologijos ir viešnia buvo pakviesta da lyvauti
doktorantūros komisijoje. Ji maloniai sutiko at-
vykti į Lietu vą. Jie su vyru pažįstami nuo sovie-
ti nių laikų ir kolegiškai bendrauja, retkarčiais ap-
 sikeičia knygomis ir informacija. Profesorė buvo
maloniai sutikta ir šį kartą, lyg niekur nieko. Vy-
ras parvežė jos dovanėlę ir man – už tai, kad kaž-
 kada išmokiau ją virti obuolių sūrį. Ir jokios politikos,
nors pastaruoju metu mes tiesiog plyštame iš siaubo
dėl to, kas dedasi Rusijoje. Kokie baisūs ru sai, – ste-
bimės. Nors nėra ko čia stebė tis, tai istoriškai dėsninga.

Paskutinis rusų mostas – Di džio joje Britanijoje
nunuodytas buvęs jų šni pas S. Skripalis. Jis Ru-
sijoje buvo suimtas ir apkaltintas šnipinėjimu

Di džiosios Britanijos naudai. Nuteis tas 13 m. kalėti.
Rusijai ir JAV apsi kei tus šnipais, S. Skripalis gavo
prie globstį Didžiojoje Britanijoje. Gyveno provinci-
jos miestelyje į pietus nuo Londono. Nervus paraly-
žiuojančia medžiaga „Novičiok” (rus. naujokas) nu-
nuodytus abu su dukra žmonės rado parke ant suo-
liuko. Nežinia, ar išgyvens (dukra prabudo ir kalba),
o jeigu ir išgyvens, tų nuodų atradėjas, pabėgęs iš Ru-
sijos į Ameriką, sako, kad jų gyvenimas bus baisus.
Mat nuo dai yra cheminis ginklas. Po ke lių dienų ten
pat, D. Britanijoje, buvo nužudytas dar vienas rusas
– V. Pu tino priešininko, verslininko B. Bere zovskio,
kuris irgi ten mirė neaiškia mirtimi, bičiulis. Kaž-
kaip nepanašu į XXI a. civilizaciją. Labiau panašu į
primityvius laikus prieš 6–7 šimtus metų, kada
buvo mada nuodyti prie šus ir konkurentus. 

Iš D. Britanijos išsiunčiami 23 Rusijos diploma-
tai ir įšaldomi aukšto lygio kontaktai su Maskva. Ki-
tos Eu ropos šalys, tarp jų – ir Lietuva, pa laiko britus
ir taip pat protesto vardan išsiunčia po keletą dip-
lomatų. Britai sako, kad jie buvo per švelnūs, kai prieš
keletą metų jų šalyje buvo nunuodytas pasitraukęs
iš KGB rusų rašytojas A. Litvinenka. Anglai pašiurpę
– rusai pradeda kariauti jau jų šalyje. Iš tiesų anglams
yra ko bijoti, nes pas juos nuo rusiško kapitalo jau
ankšta – rusų milijardieriai čia įsigijo labai daug nuo-
savybės. Jie vien nuosavybe gali užkariauti Ang liją.

Prisimenu, kai 2001 m. lankiausi Clevelande, kliv-
lendiečio lietuvio pa klausiau, ar negali būti, kad Lie-
tuvos prezidentas Antanas Smetona 1943 m. šiame
mieste buvo nužudytas rusų KGB. Tautietis tada ka-
tegoriškai pa neigė – ne, ne, jis tikrai žuvo gaisre. Spe-
cialiai atidžiai perskaičiau Ingri dos Jakubavičienės
knygos „Seserys. Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tū-
be lienė” (2014) vietą, kur rašoma apie Prezidento žū-
ties aplinkybes. Pajutę dūmus abu Smetonos ėmę leis-
tis laiptais, „S. Smetonienė buvo įsitikinu si”, kad jos
„vyras sekąs jai iš pas kos”... O juk po dūmų uždan-
ga, kuri taip pat galėjo būti sudaryta specialiai, ga-
lėjo dėtis kas tik nori... Be to, ir pati Smetonienė ga-
lėjo būti įbauginta ir nepasakoti visų aplinkybių ir
įtarti  nų smulkmenų. Mes Lietuvoje nesa me tokie nai-
vūs, kad galvotume, jog rusai dovanojo Smetonai už
tai, jog jis juos pergudravo – pasitraukė į Vakarus. Ru-
siškasis saugumas nie kam nedovanoja, net saviems.

Rusai Afganistane

Iš bibliotekos pasiėmiau 2015 m. Nobelio pre-
mijos laureatės iš Balta ru sijos Aleksandros Aleksi-
jevič kny gą „Cinko berniukai”... Ir negaliu pri-
 siversti jos skaityti. Tikriausiai nešiu į biblioteką at-
gal... Iš knygos puslapių tiesiog varva rusų žiauru-
mas. Rašytoja ir šiandien dar gyvena pabaisiškoje So-
vietų Sąjungoje, nors ji sugriuvo prieš beveik tris de-
šimtmečius. Baltarusija, kaip ir Rusija vis dar ne-
sitraukia iš tos gulagų zo nos. Knyga pasakoja apie
žmones, kurie buvo išsiųsti į Afganistaną po 1980-ųjų,
kai ten įsiveržė sovietai, neva atlikti pilietinę „pareigą
savo tėvynei”, o iš tikrųjų žudyti svetimus žmones.
Kai kurie buvo išvežti ap gaule, kai kurie net patys
pasisiūlė ten vykti – o kaipgi, jie juk savo tė vynės, ku-
rią „reikia ginti”, patriotai. 

Medicinos sesuo sako: „Mums buvo aiškinama,
kad šis karas teisingas, kad padedame afganams
įveikti feodalizmą ir sukurti šviesią socialistinę vi-
suomenę. Mums buvo nutylima, kad mūsų vaikinai
žūva... Ligo ninei paskirtos senos anglų arklidės. Nie-
ko nėra... Vienas švirkštas vi siems... Spiritą kari-
ninkai išgeria, žaizdas tenka valyti benzinu. Žaizdos
prastai gyja... Pirmi mano sužeistieji vaikščiojo su
apatinėmis kelnėmis ir auliniais batais. Be pižamų.

Kai kaimyno 
reikia bijoti
AuDRONė V. ŠKIuDAITė
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Amerikos verslo akys vis dažniau krypsta į Lietuvą

V izito Jungtinėse Amerikos Valstijose metu Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė atidarė Baltijos ša-
lių ir JAV verslo forumą. Renginio atidaryme taip

pat dalyvavo Latvijos Prezidentas Raimonds Vējo-
nis, Estijos Prezidentė Kersti Kaljulaid ir JAV ko-
mercijos sekretorius Wilbur Ross.

Į verslo forumą susirinko rekordiškai daug – 400
– dalyvių, tarp kurių buvo JAV bendrovių ir admi-
nistracijos atstovai bei 18 įmonių iš Lietuvos, gar-
sinančių šalį aukštųjų technologijų, lazerių, gyny-
bos, gyvybės mokslų srityse. Lietuvos verslo de-
legacija – didžiausia tarp Baltijos šalių.

Sveikindama forumo dalyvius ir svečius, Pre-
zidentė pabrėžė, kad Lietuvą ir JAV sieja intensy-
vi draugystė ir bendradarbiavimas ne tik saugumo,
bet ir verslo, ekonomikos srityse. D. Grybauskaitė
pakvietė šalių bendroves aktyviau plėtoti verslo ry-
šius gynybos, inovacijų, energetikos ir kituose
sektoriuose.

Lietuvą vis dažniau renkasi JAV verslas – tai
rodo ir didėjanti šalių prekybos apyvarta, kuri jau da-
bar siekia beveik 1,8 mlrd. eurų. Didėja ir Lietuvos
eksportas į JAV – vien pernai jis išaugo 18 procentų.
Lietuvoje gaminami produktai itin įdomūs Amerikos
gynybos pramonei, JAV tenka net dešimtadalis
aukštųjų technologijų eksporto.

Auga ir Amerikos investuotojų Lietuvoje skai-
čius. Per pastaruosius 7 metus investicijų apimtis

padidėjo 2 kartus, o vien per praėjusius metus JAV
investicijos Lietuvoje išaugo 50 mln. JAV dolerių. Lie-
tuvoje veikia tokie pasauliniai JAV verslo gigantai
kaip „Nasdaq”, „Uber” ar „Thermo Fisher”, o ame-
rikiečių bendrovė „Western Union” Lietuvoje ap-
skritai turi didžiausią pasaulyje už JAV ribų esantį
biurą, kuriame dirba 2000 žmonių ir bendraujama
net 40 kalbų.

D. Grybauskaitės teigimu, tai, kad Lietuva vis
dažniau patraukia investuotojų dėmesį, nėra atsi-
tiktinis faktas. Pasaulio banko paskelbtame „Doing
Business 2018” tyrime Lietuva iš 190 šalių paten-
ka į palankiausių verslui vystyti valstybių dvide-
šimtuką, o mūsų regionas tapo dinamikos ir augi-
mo sinonimu visoje Europoje.

Augantį šalių bendradarbiavimą, pasak vals-
tybės vadovės, įrodo ir prieš pat verslo forumo pra-
džią Washingtone „Klaipėdos naftos” ir JAV įmonės
„Freeport LNG” pasirašytas memorandumas. Šis tar-
pusavio bendradarbiavimo dokumentas ateityje at-
vers dar vieną dujų tiekimo galimybę į Lietuvą bei
sukurs palankesnes sąlygas mažinant priklauso-
mybę nuo Rusijos didinti JAV dujų eksportą į Eu-
ropą.

Baltijos šalių ir JAV verslo forume taip pat vyko
prezidentų D. Grybauskaitės, R. Vējonis ir K. Kal-
julaid diskusija.

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

JOVITA BELIAK-ANTANAVIČIENĖ

Kalendorinė lietuviškoji žiema New Yorke šiais me-
tais palydėta liau dies menininkės Valerijos Nagienės
darbų paroda, vasario 28 dieną ati daryta Lietuvos
Respublikos generaliniame konsulate New Yorke. Iš
utenos krašto atvykusi tautodaili nin kė atsivežė sa -
vo siuvinėtus paveikslus, rankų dar bo lėlytes, an-
geliukus ir medinius paukščius, kurie buvo pristatyti
paro doje, skirtoje Lietuvos valstybės atkū rimo 100-
mečiui.

„Švenčiame pačią garbingiausią Lietuvos is-
torijos datą. 1918 metais atkurta moderni,
nepriklausoma, pi liečių valstybė. Atkurtos

Lietuvos šimtmečio herojai – tūkstančiai įvai-
 riausių tautybių, konfesijų ir socia li nių grupių at-
stovų, kūrusių ir sau gojusių Lietuvos valstybingumo
tra dicijas. Atėjo diena, kai pradėjome skaičiuoti ant-
rą savo Valstybės šimtmetį. Tai garbei norėjome su-
rengti mano darbų parodą”, – apie idėją pristatyti
savo darbus pasakojo Vale rija Nagienė, kuri pa-
skatinimą su rengti parodą sulaukė iš New Yorke gy-
venančio sūnaus Roberto. 

Atvykusią į New Yorką parodos autorę did-

Į paveikslus įsiūtos ir godos, ir džiaugsmas
Tautodailininkės Valerijos 

Nagienės paveikslų paroda
New Yorke

miestis pasveikino žiemiš kai, bet svetingai: „Pasitiko
su didžiu  lėmis snaigėmis, tarsi laiškais krintančiais
iš dangaus, sakančiais „Svei ki name Jus atvyku-
sius iš Lietuvos, laukiame Jūsų, laukiame Jūsų
darbų!”.

Autentiškas siuvinėjimo stilius

Suderinus laiką ir parodos deta les, svetingas Lie-
tuvos generalinis konsulatas New Yorke plačiai at-
vėrė duris visiems susirinkusiems tautodailės my-
lėtojams. Vietiniai lietuviai ir miesto svečiai susi-
pažino su uni kalia V. Nagienės siuvinėjimo techni-
ka ir paveikslų stiliumi. Savo pačios sugalvotą siu-
vinėjimo metodą parodos autorė vadina „nupjauta
pieva” ir sako, kad „tai lydi pašaukimo jėga, įdė ta ke-
lionėn, vadinama – gyveni mu”.   

Ilgus metus dirbusi finansų srityje ir vėliau iš-
ėjusi į pensiją, Valerija Nagienė neskubėjo „tingi-
niauti”, bet atgaivino vaikystėje pamėgtą užsi ėmi mą
– siuvinėjimą. Parodos autorė teigia, jog jos ben-
draamžės dažnai neturi kuo užsiimti, o jos turimas
po mėgis – „tikra palaima”. Su laiku tautodailininkė
įgavo patirties, įgudimo, atrado naujų temų. Per be-
veik du dešimtmečius tautodailininkė dalyvavo be-
veik 30-yje įvairiausių parodų, dažniausiai Utenos ir
Molėtų rajo nuose, buvo sėkmingai surengusi paro-
dą ir Lietuvos Seime. Tačiau New Yorke surengta pa-
roda – pirmoji užsienyje.

Namai – kaip galerija

Valerija siuvinėja ant drobės, ant kurios pir-
miausiai nusipiešia sau piešinį. Dažniausiai jos
piešinių mo tyvai atkeliauja visai na-
tūraliai – iš aplinkos, kuri ją supa,
gamtos, žiū rėtų filmų ar skaitytų
knygų. „Siuvi nėjant tenka ir papil-
dyti piešinį at ski romis detalėmis.
Dauguma pa veiks lų yra  45–50 centi-
metrų dydžio. Jų išsiuvinėjimui, dir-
bant nepastoviai, reikia ‘pasėdėti’
apie 3 mėnesius”, – siuvinėjimo de-
tales atskleidžia pa šnekovė. Valerijos
namai ne vienam atrodo kaip meno
galerija, kurioje pilna įvairiausių
rankdarbių, o sie nos numargintos
pačios siuvinėtais paveikslais. 

„Paveikslai beveik visi namuose,
vienas kitas yra parduotas arba pa do-
vanotas. Kadangi nuolat dalyvauju
parodose, tai reikia išsaugoti tam
tikrą paveikslų kolekciją ”, – paaiškina liaudies
menininkė. Nors siuvi nė jimo technika visuose pa-
veiksluose vienoda, tačiau kiekvienas jų pasakoja
skirtingą istoriją, nebūtinai links mą. „Mano pa-
veiksluose įsiūtos visos mintys, visos godos, liūde-
sys ir džiaugsmas. Tai labai atsispindi mano dar-
buose. Vieni – spalvingesni, kiti – niūresni”, – apie
paveikslų kontras tingas tematikas kalbėjo Valerija
Na gienė. Drįstame manyti, jog ateityje Valerijos pa-
veikslų kolekciją papil dys bent vienas paveiklas iš-

siuvinėtas New Yorko motyvais ir patirtais įspūdžiais
šiame didmiestyje. 

Parodos pristatymas New Yorke įvyko sėkmin-
gai, dalyvavę svečiai ne gailėjo parodos autorei gra-
žių žodžių ir pagyrų už jaukų vakarą. „Džiaugiamės
ir manome, kad paroda praėjo turiningai, susido-
mėjimas darbais ir siuvinėjimo metodika tik rai ne-
mažas. Yra prašymų ir norų kai kuriuos paveikslus
dar kartą išsiuvinėti, kad jų namus papuoštų lietu-
viškas menas”, – parodos pasisekimu džiaugiasi
Valerija Nagienė. 

Į Lietuvą tautodailininkė sugrįžo su dideliu ba-
gažu gerų įspūdžių ir pri siminimų: „New Yorke pa-
tirti nepakartojami įspūdžiai ir sutiktų žmonių ši-
luma, apsikabinimai pasiliks ilgam. Tai nuostabu.
Kiekviena pažintis, kiekvienas svetur išgirstas žodis
praturtina žmogaus dvasią, pakylėja iš kasdienybės
rutinos. Jau pavasarėja, daugėja paukščių balsų, gai-
la, kad New Yorko miestui to tik rai trūksta”. Tai buvo
antroji Vale rijos Nagienės kelionė į JAV. Prieš 14 metų
tautodailininkė lankėsi  Wa shington DC, Lietuvos
Respublikos įstojimo į Europos Sąjungos sudėtį pro-
ga.

Skatina išlaisvinti savo talentus

Nors Lietuvoje užsiimančių siuvinėjimu nėra
daug ir labiau populiarūs yra įvairūs naujadarai, ta-
čiau lietuvišką siuvinėjimą yra svarbu puoselėti ir
išlaikyti kaip paveldą, ku  ris gyvuotų. Tautodaili-
ninkė Vale rija Nagienė ragina išlaisvinti savyje pa-
slėptus talentus ir savo darbais džiu ginti kitus:
„Savo kūriniais puošia me Lietuvą, savo namus,
džiuginame kitų širdis, skatiname pabandyti kur ti

kiekvieną, kuriam galbūt dar ne pažadintas talentas
neleidžia ramiai gyventi, kužda, kad reikia išsaky-
ti save, atskleisti savo dvasines ir kūrybines galias,
kurios gali nušviesti ir šalia esančiųjų būtį. 

Lūkesčiai auga kaip kamuoliniai debesys prieš
liūtį. Žinia, kad tas iš sipildymas yra įmanomas, kils-
teli į džiugesio zenitą, norisi kažką stebuklingo su-
tverti savo varganoje buityje, nes tai turi įvykti. Vieš-
patie, duok tų ilgesių, tų lūkesčių išsipildymų. Tai tas
pat, kas rudenėjant žinoti, jog bus ir pavasaris.”

Parodoje dalyvavę svečiai negailėjo parodos autorei Valerijai Nagienei gra-
žių žodžių ir pagyrų už jaukų vakarą. 

Iš utenos krašto atvykusi tautodailininkė parodoje New Yor-
ke, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, pri-
statė savo rankų darbus.                        Roberto Nagio nuotr.

New Yorko lietuviai ir miesto svečiai susipažino su unikalia Valerijos Nagienės siuvinėji-
mo technika ir paveikslų stiliumi.           

Lietuvos generalinis konsulatas New Yorke plačiai atvėrė duris visiems tautodailės my-
lėtojams.                                                  Lietuvos generalinio konsulato New Yorke nuotraukos
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GAILĖ BUDVYTYTĖ

Kovo 24 dieną Bostono lituani sti nėje mokyklo-
je vyko viena gražiau sių ir linksmiausių pavasario
tradicijų  – Velykinių margučių ridenimas. 

Prieš varžybas mokiniai sulaukė ypatingų
svečių – Velykų bobutės su  pagalbininku Zui -
kiu, kuriuos vaiku čiai iš karto labai pa mėgo.

Tuomet prasidėjo margučių ri ti nėjimas – mokiniai
kelio se grupelėse žaidė ir tikrino, kuri stra tegija ir
ridenimo trajektorija la biausiai pasiteisina. Visgi,

svarbiausia, jog visų veiduose švietė šypsenos,
nes šv. Velykos – viena mėgstamiau sių vaikų šven-
čių.

Pirmokas Rafaelis sakė, kad jis Velykas labai
mėgsta, ypač žaidimą, kai turi ieškoti paslėptų kiau-
šinių. Jis prasitarė, kad jo mėgstamiausi kiaušiniai –
šokoladiniai. Trečios kla sės mokinio Kajaus atsi-
liepimai apie Velykas irgi džiugūs. Berniukas teigia,
kad ir namie kartais ridena kiaušinius, tačiau pa-
grindinė šeimos tradicija – šv. Velykų rytą daužti juos
ir žiūrėti, kieno kiaušinis stipresnis. 

Septintokė Kristina pasakoja, kad jos šeima su-
sitinka su giminaičiais ir taip pat daužo kiaušinius.

Ket virtokė Amelija bei jos sesė septin tokė Sofija šv.
Velykas mėgsta, nes žaidžia ypatingą velykinį žai-
dimą, o laimėtojas gauna specialų prizą. Jos taip pat
ridena margučius, rengia mi ni turnyrą.

Patys taikliausi mokiniai gavo ypatingus Vely-
kų bobutės prizus, tačiau be apdovanojimų neliko nė
vienas. Smagu buvo matyti tiek susirinkusių vai-
kučių ir jų tėvelių. Bostono litua nistinė mokykla svei-
kina visus su lau kus šv. Velykų ir linki gražių ato s-
togų ir šilto Atvelykio! 

Gailė Budvytytė – Bostono lituanistinės mokyklos
praktikantė-mo kytoja.

Bostono lituanistinėje mokykloje vyko margučių „kovos”
Bostono lituanistinėje mokykloje vaikai rideno margučius.Šventėje moksleiviai sulaukė Velykų bobutės su pagalbi-

ninku Zuikiu.

Mokiniai žaidė keliose grupelėse. Gintaro Sekmoko nuotraukos

100 pašto ženklų su
garsiais pasaulio
lietuviais
Paaiškėjo pirmieji 16 iš 100 žmonių, kurių atvaizdai
atsidurs ant specialaus Lietuvos pašto leidžiamo
pašto ženklų bloko „Pasaulio Lietuva”. Tarp jų – me-
nininkas Jonas Mekas, olimpinė plaukimo čempionė
Rūta Meilutytė, muzikantas Jurgis Didžiulis. Vis tik dau-
giausiai – net 80 – vietų ant pašto ženklo rezervuo-
ta paprastiems žmonėms – tiems, kurie įdės dau-
giausiai pastangų pakviesti visame pasaulyje gyve-
nančius lietuvius šimtmečio „Tautiškai giesmei”. Kas
tie žmonės, išaiškės pasibaigus konkursui, kuris sve-
tainėje www.4000000.lt vyks dar dvi savaites.   

„Drąsi idėja, kad lietuvių pasaulyje gali būti 4 mi-
lijonai, pamažu prigyja visuomenės sąmonė-
je. Tačiau vien idėjos negana. Turime galimybę

pirmą kartą istorijoje realiai tuo įsitikinti ir tam rei-
kia, kad kiekvienas iš mūsų pakviestų užsienyje gy-
venantį pažįstamą lietuvį jungtis bendrai ‘Tautiškai
giesmei’ liepos 6-ąją. Galbūt šis kvietimas – tai ge-

riausia, ką galite padovanoti Lietuvai 100-mečio
proga,” – sakė Raimundas Daubaras, iniciatyvos „Lie-
tuva 4.000.000” vadovas ir pašto ženklo konkurso or-
ganizatorius. 

Tai pirmas kartas Lietuvos istorijoje, kai ant paš-
to ženklo bus įamžintos ne istorinės asmenybės, o
žmonės, kurie telkia ir suburia pasaulio Lietuvą da-
bar.  

,,Įsivaizduokite, kad siųsdami linkėjimus drau-
gams ir artimiesiems, ant voko ar siuntinio galėsi-
te užklijuoti pašto ženklą su savo ar savo draugo at-
vaizdu – juk niekas nebus tokio regėjęs! Netrukus tai
bus įmanoma, ir kol konkursas tebevyksta, ragina-
me nepražiopsoti kartą per šimtmetį pasitaikančios
progos – įsiamžinti unikaliuose pašto ženkluose,” –
sakė Lietuvos pašto generalinė direktorė Asta Sun-
gailienė. 

Specialiai šio pašto ženklo leidybai suburtai ko-
misijai, sudarytai daugiausiai iš visuomeninių pa-
saulio lietuvių organizacijų atstovų, patikėta iš-
rinkti 20 žmonių, kurie ant pašto ženklo patekti nu-
sipelnė savo kasdieniu darbu pasaulio Lietuvos labui.
Likę 80 žmonių paaiškės balandžio 15-ąją, pasibaigus
konkursui www.4000000.lt.   

Pirmojo komisijos balsavimo metu buvo at-
rinkta 16 asmenybių. Už nuopelnus telkiant pasau-
lio Lietuvą komisija vienbalsiai nubalsavo už prof.
Algirdą Avižienį – pasaulinio garso informatikos
mokslų daktarą, aktyviai veikusį ir JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) veikloje. Taip pat ant pašto
ženklo jau po pirmojo komisijos balsavimo pateko:
buvęs Bogotos meras Antanas Mockus, menininkas
Jonas Mekas, rašytoja Rūta Šepetys, poetas Tomas
Venclova, arkivyskupas Gintaras Grušas, dirigentė
Mirga Gražinytė-Tyla, LR Seimo ir Pasaulio Lietu-

Nukelta į 11 psl.
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PASAKOS

AT Ž A LY N A S

Lietuvių mokykla Vašingtone Kovas Nr. 16

MANO LIETUVA

„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.

,,Lietuva mano širdyje”. Renata Sujeta,  5 kl.

Redaktorės žodis 

Kovas – gamtos budimo mėnuo, pavasario grožio ir šilumos laukimas. Kovo 25-oji – Gand-
ro diena. Lie tuvos kaimuose vaikai laukia par skren dančių gandrų, nes gandrai jiems par-
neša lauktuvių. Ankstyvą rytą prie namų, ant medžių šakų, vai kai randa riestainių. Vie-

nai mergai tei gandras parnešė raudonus batu kus ir pakabino ant obels šakos po langu. O ką
jums, vaikai, parnešė gand rai dovanų?

Per kalnelius ir klonius atriedėjo Velykos, iškaišytos verbomis, išpuoštos margiausiais mar-
gučiais. Kadan gi vaikai ruošėsi šventoms Velykoms, daug darbelių padarė, todėl pas juos at-
ėjo Velykų bobutė ir kiškučiai su dovanomis. Dėkingi vaikai sukūrė pa sakas apie kiškius.

Mokytoja Marija Dainienė

Sakalas  Ošras          Paula Martinson, 3b kl.

Paula Martinson

Kurti istorijas Paula pradėjo dar vai-
kystėje. Tada jas užrašydavo tėve liai.
Dažniausiai mergaitė pasakoja apie
gyvūnų ir žmonių gyvenimą, netikė-
čiausias situacijas, į kurias jie papuola.
Paulos istorijų herojai ieško tikrų, nuo-
širdžių santykių, nesileidžia įkalinami,
o laimingi jie jaučiasi ten, kur juos
myli. Draugai čia pasi ro do tuomet, kai
labiausiai jų reikia, patiriama daugybė
nuotykių, o pa baiga – laiminga. Paulos
istorijos liu dija turtingą mergaitės vaiz-
duotę ir optimistišką požiūrį į pasaulį.
Šioje istorijoje pasakojama, kad laisvo
gi musio į narvą nepatupdysi.

Gimęs laisvas

Giliai atogrąžų girioje gyveno sa ka-
lo keleivio jauniklis, vardu Oš ras.
Jis buvo toks pat, kaip ir kiti jau-

nikliai – jam patiko žaisti, reikėjo pa-
 les ti, o elgtis jis turėjo taip, kaip elgia -
si visi sakalai. 

Vieną dieną Ošro mama nuspren-
dė: laikas mokyti vaikus skrai dyti. Iš
pradžių pakilo Ošro brolis, pas kui su-
plakė sparnais ir nuskrido sesuo. At-
ėjo Ošro eilė. Jis suplasnojo, pakilo,
skrido, kiek galėdamas greičiau, ir
mėgavosi priešpriešiniu vėju. Tik jis
nesuprato, kad vėjas darosi pa vojingas.
Jis skrido vis greičiau, bet ir vėjas pūtė
vis stipriau. Jau ir per stipriai. Jaunojo
sakalo sparnai su sisuko ir jis nukrito
ant žemės. Žemė nebuvo kieta, kris-

damas jis nesusi žeidė, atsistojo, bandė
pakelti sparnus, bet jie buvo vėjo su-
žaloti. 

Visa tai matė iškylautojų grupė.
Jie paėmė paukštį ir nuvežė  pas vete-
 rinarą. Čia Ošras pamatė daug su-
 žeistų paukščių ir žvėrelių. Jis nepa-
jėgė visko suprasti, tad susirado jau kų
kampelį ir užsnūdo. Rytą Ošras pabu-
do su įtvarais, tiesinančiais jo sparnus.
Su įtvarais jis negalėjo skraidyti, ne-
galėjo, nors labai stengė si, ir jų atsi-
kratyti. Ošras buvo nu sil pęs ir nesu-
prato, kad žmonės jam pa deda. Jis žiū-
rėjo pro langą į girią ir labai norėjo
skristi. 

Atėjo moteris, pakėlė sakalą ir
nunešė į  narvą,  kur  buvo daug kitų
paukš čių. Vienas jų prisiartino prie
Ošro ir ėmė klausinėti, kas jis toks. Oš-
ras prisistatė, ir paukštis pasakė, kad
jo vardas – Grifinas. Ošras paklausė
Grifino, kur jie yra. Tas paaiš ki no – tai
vieta, kurioje sužeistiems gyvūnams
padedama pasveikti. Grifi nas pasiūlė
Ošrui šiek tiek maisto. Ošras palesė, o
tada jiedu užsnūdo. Lesdamas ir snaus-
damas, nes daugiau nebuvo ką veikti,
Ošras praleido keletą dienų.

Paskui atėjo žmogus, pamatė Ošrą,
sumokėjo pinigus narvų prižiū rėtojui,
pakėlė sakalą, nuėmė nuo jo sparnų
įtvarus ir, įleidęs jį į narvą ma šinoje,
parsivežė namo. Ten jis sakalui pa-
skyrė didelį narvą, kuria me buvo įma-

noma net skraidyti. Bet Ošras labai no-
rėjo skristi toli, todėl jis sugalvojo,
kaip pabėgti. Jis ėmė ju dinti narvo spy-
ną snapu ir nagais, kol pagaliau narvas
atsidarė. 

Tada Ošras greit išskrido pro lan-
gą ir aukštai virš medžių pasuko savo
lizdo link. Lizdas buvo tuščias, bet Oš-
ras nutūpė ir labai ilgai laukė, nors ir
išalko, nes lizde nebuvo ką lesti. Stai-

ga jis išgirdo orą kertančių sparnų gar-
sus. Jo šeima sugrįžo! Gi rioje skambėjo
laimingi susitikusių sakalų balsai. Tė-
vai, brolis ir sesuo pasakojo, kaip ilgai
jie ieškojo Ošro, kaip išgyveno, kad jo
jau nebesuras. Netikėtai sutiktų nau-
jų draugų pade damas Ošras grįžo lais-
vas gyventi savo girioje.

Paula Martinson, 3b klasė

Ar kiškiai švenčia Velykas?
Žmonės klausia, ar kiškiai taip

pat švenčia Velykas? Kaip mes ar ki-
 taip?

Mano močiutė, atvažiavusi vieną
dieną prieš Velykas, pasakojo, kad su-
 tiko kiškių šeimą. Buvo kiškis tėtis, kiš-
kienė ir trys maži kiškiukai. Jie visi sė-
dėjo prie didelio akmens ir ke pė vely-
kinį pyragą, ir margino kiau šinius. Mo-
čiutė pasakė jiems, kad važiuoja ap-
lankyti anūkų ir paprašė velykinio
pyrago vaikams. Kiškiai su tiko pasi-
dalinti ir įteikė visą kepa lą velykinio
pyrago, kad mums at vežtų. Laiminga
močiutė labai greitai atvažiavo pas
mus ir papasakojo tokį linksmą nuo-
tykį. Juokdamasi pasa ko jo apie kiškių
šeimą, kepančią ve lykinį pyragą, sakė –
štai jums pyragas. Vaišinkitės. Kiš-
kių pyragas buvo labai skanus, dar šil-
tas ir skaniai kve pėjo. Todėl aš tikiu,

kad kiškiai šven čia Velykas, nes mano
močiutė taip pasakojo.

O jūs ar tikite, kad kiškiai švenčia
Velykas?

Jonas Sujeta, 8 klasė

Jonas Sujeta  

Pūkutis
Per visą žiemą vienišas zuikutis liūdėjo. Ka-

lėdoms pats dekoravo na melį ir dainavo sau. Jis
bandė rasti draugų, bet visi kiti žvėreliai pasislė -
pę olose, urvuose. Valentino dienai jis pats sau
davė dovanų ir šokoladų. Vis bandė ir bandė būti
linksmas, bet jam nepasisekė. 

Kai sniegas pradėjo tirpti, Saulė įsidrąsino
ir vėl šildė žemę. Dygo tulpės.

– O, ten saulė! Ten žolė! Sniegas tirpsta! Va-
lio! – šaukė linksmai tulpė.

Medžiai suposi šiltuose vėjeliuo se. Pasaulis
atsibudo, tik Pūkutis dar liūdėjo. Saulės spin-
duliai kuteno zui kučio veidą ir šiltai apkabino
jį, bet Pūkutis užskleidė užuolaidas. Vėjelis
švelniai beldė į dureles, o Pūkutis vi sa tai igno-
ravo ir užmigo su liūdno mis mintimis. 

Staiga pabudo vidury dienos. Gir dėjo triukš-
maujančius vaikus, paukštelius lauke dainuo- Izabelė Vilimas



„Sakoma, kad pavasario
gėlės – tai svajonės, apie
kurias žiemą kalbasi
angelai per pusryčius”

Mėlyna spalva – tai dangaus ir jū-
 ros spalva, kurią norisi matyti rytais.
Tik išeini į kiemą ir keli akis į dangų.
Pavasariui atėjus, sužaliuoja laukai,
miškai, bet būtų nyku be mėlynos spal-
vos. Medžių laja uždengia dangaus
spalvą. Tyloje įsiklausai ir girdi ne-
drąsius, tylius balsus – tai žibutės tar-
pusavyje šnabždasi. Žibučių lopinė-
liai po medžiais tarsi nukritę dangaus
gabalėliai. Miškas mėlynuoja žibutė-
mis. Jos visos vienodos ir labai gražios,
kaip mėlynos akelės.

Viena žibutė sako:
– Lola, ar tu girdėjai, kas nutiko

Monikai?
– Ne, negirdėjau. O kas nutiko?
– Elnias ją suvalgė.
Visos žibutės girdėjo jų pokalbį ir

išsigandusios pradėjo verkti, galvojo,
kad ir jas gali suvalgyti. Kilo toksai
triukšmas, kad visas miškas ūžė, aidėjo
nuo žibučių kalbų. Lola pakėlė galvą į
viršų ir sušuko:

– Tylos! Elniai gali mus išgirsti ir
tada mes visos mirsim.

Visos nutilo, pasitarė ir nusprendė
bėgti iš miško į miestą, kur nėra elnių.
Klupdamos skubėjo, bėgo, kuo toliau
nuo miško. Priėjo kelią, kuriuo važia-
vo mašina. Mašina sustojo, išlipo teta
su maišu ir sugriebė jas. Visos žibutės

galvojo, kad čia ir bus jų gyvenimo pa-
baiga. Jos nieko nematė, tik juto, kai
teta paėmė iš ma šinos  maišą ir nuėjo
namo. Žibutės maiše užmigo. Kitą die-
ną jos atsibudo lauke, vėjas jų liemenis
siūbavo, o kojos buvo tvirtai žemėje įau-
gusios. Tai buvo džiaugsmo! 

Kai jos miegojo, teta pasodino jas
į žemę savo sode. Sodas buvo aptvertas
tvora, už jos augo krūmai, fontane
čiurleno vanduo, čiulbėjo paukščiai
ir žydėjo įvairios gėlės. Žibutės susi-
draugavo su kitomis gėlėmis ir jos ilgai
ir laimingai gyveno.

Kristupas Vorobjovas, 8 klasė
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Kiškių pavasaris
Atėjo pavasaris. Sprogsta medžių

pumpurai, dygsta žolė, prabunda gy vū-
nai, iš šiltųjų kraštų grįžta paukš čiai.
Sušilęs atsibudo kurmis, išlindo iš že-
mės ir eina pas kiškį. Prisiar tinęs
prie kiškio namo šaukia:

– Jau atėjo, jau atėjo! 
Kiškis klausia:
– Kas atėjo?
– Pavasaris atėjo!
– Netikiu. Negali būti pavasaris,

nes paukštis neatnešė man laiško.
Kurmis tarė:
– Jei netiki manim, tai pažiūrėk,

– ir įsirausė į žemę.
Kiškis negalėjo patikėti ir bėgo pa-

 žiūrėti. Išlindęs pamatė žydinčias gė-
les, augančią žolę, pajuto šilumą. No-
 rėjo lėkti į pievelę, bet prisiminė, kad
paukštis jo neras, kai atneš laiš ką.
Galvojo, kad išbėgs tik trumpam, tru-
putį užvalgys ir grįš atgal. Pieve lėje
rado daug šviežios žolės ir uogų. Visas
uogas susirinko, kad kitiems neliktų,
parsinešė namo ir paslėpė. Pats nubė-
go žaisti su kiškute Maja. Abudu džiau-
gėsi šiluma ir ruošėsi ra šyti gandrui
laišką – skelbti žinią, kad jau sužalia-
vo pavasaris.

Staiga kiškis prisiminė, kad
paukš tis turi atnešti laišką. Parbėgęs
rado paukštį, belesantį jo uogas. Kiš kis

pyktelėjo, bet suprato, kad pykti ne-
galima, reikia džiaugtis, juk paukš tis
atnešė laišką. Ir išėjo abu žaisti su kiš-
kute Maja. Kiškiui patiko žaisti, todėl
ir kitą dieną jis vėl sku bėjo pas Mają.
Po kelių dienų kiškiai nusprendė iš-
kelti vestuves, sukvietė daug svečių –
buvo linksma puota. Netrukus kiškių
šeima susilaukė vaikų. Ir visa tai nu-
tiko iš meilės.

Renata Sujeta, 5 klasė

jančius. Dar kažkas tyliai beldė į duris.
Pūkutis pa šoko iš išgąsčio ir pažiūrė-
jo pro žvilgsnio skylutę.

Prie durų stovėjo graži zuikutė
su morka letenėlėse. Pūkutis atvėrė du-
ris, jo žandukai švelniai nuraudo.

– L-labas, – mikčiodamas nedrą siai
pasakė.

– O, koks gražus tu esi! – linksmai
sušuko kiškutė. – Mano vardas – Ro že-
lė. Kodėl aš niekad nemačiau tavęs?

– N-nežinau, – Pūkas atsakė, o jo
veideliai dar labiau išraudo. – Mano

vardas Pūkutis. Gali vadinti mane Pū-
kučiu.

– O, juokingas ir gražus vardas! –
Roželė pradėjo juoktis.

Linksmai kiškutė paėmė Pūką už
rankos ir abu ėjo pasivaikščioti po
me džiais, kur ką tik sprogo pumpu rė-
 liai ir skleidėsi lapai. Varnėnai švilpavo
ir spalvinga vaivorykštė nušvito dan-
guje, o Pūkas šypsojosi savo naujai
draugei ir jau nebeliūdėjo.

Izabelė Vilimas, 6 klasė

Lapė ir kiškių šeima
Buvo gili žiema. Lengvai krito

snai gės, žemė buvo padengta baltu
sniegu, o kiškis Jonas ir kiškienė Ma-
 rytė, žvelgdami vienas į kitą, nekant-
riai laukė pavasario. 

Žiūrėdami į krentantį lengvą kaip
pūkas sniegą, jie vis pagalvodavo apie
žalią pievą, šviežias daržoves ir didelį
būrį mažųjų kiškučių. Kiš kie nė Marytė
visuomet svajojo turėti didelę šeimą,
apgaubtą meile ir šilu ma, o kiškis Jo-
nas nuolat galvodavo, kaip smagu būtų
turėti mažųjų pagalbininkų, kurie ga-
lėtų išmokyti visokių įdomybių. Taip
besvajodami, jie ne tikėtai užsnūdo. O
sapnas buvo toks...

Kol miegojo, kiškienė Marytė su-
sapnavo, kad jai gimė trys gražūs,
maži, švelnūs ir protingi kiškučiai,
kuriuos ji su kiškiu Jonu pavadino:
Tulpe, Beržu ir Angelu. Kiškučiai bu -
vo tokie, kaip ir svajojo kiškių šeima,
– nuolatos besimokantys bei nuolatos
padedantys vienas kitam atlikti bui ties
darbus. Gyvenimas kiškių šeimoje
buvo linksmas, kupinas laimės ir mei-
lės, kur kiekvieną dieną kvepėjo gar-
džiu kiškienės pyragu. Kiškis Jo nas
niekada nepraleisdavo vakaro ne pa -
skaitęs pasakos mažiesiems kišku-
 čiams. Taip ir gyveno jie laimingai, kol
vieną dieną iki jų namų atsėlino Lapė
Snapė. Lapė buvo labai gudri. Ji, apsi-
metusi drauge, įsiprašė į kiškių namus
ir naktį, visiems miegant, pagrobė
kiškučius. Kiškiui ir kiškie nei iš siel-
varto net širdis verkė, jie nenorėjo
nieko valgyti, tik laukė sugrįžtančių
savo vaikų. Kiškis Jonas, ne tekęs kant-
rybės, nusprendė pats eiti ieškoti vai-
kų. Jam į pagalbą pasi siūlė ne tik sau-
lė, bet ir medžiai, paukš čiai ir kiti
miško gyventojai. Sun ku jam buvo
ieškoti savo vaikų, nes nė mažiausio
pėdsako nebuvo. 

Po ilgų klaidžiojimų kiškis rado
olą. Urvas buvo miško glūdumoje, sun-
 kiai matomas. Kiškis Jonas buvo drą-
sus ir nusprendė žvilgtelėti į olos vidų.
Staiga jis pamatė ne tik visus tris savo
vaikučius, bet ir Lapę Sna pę, kuri virė
sriubą. Kiškis Jonas la bai supyko ir,
greitai įlindęs į olą, grie bė Tulpę, Ber-
žą ir Angelą, ir spru ko, kiek tik įma-
nydamas greičiau. Lapė ėmė vytis. Pa-
matę, kad kiš kis Jonas bėdoje, jam į pa-
galbą atėjo saulė, medžiai lapei pasto-
jo kelią, kiti gyvūnai bandė išgąsdinti
lapę. Lapė galiausiai pasidavė ir atsi-
prašė, nu liūdusi grįžo į savo olą, o
kiškių šei my nėlė vėl gražiai ir lai-
mingai gy veno.

Bet tai buvo tik kiškių šeimynos
sapnas. Tikriausiai jie miegojo labai il-
gai, nes sniegas po truputį tirpo ir sau-
lutė jau kvietė pavasarį.

Patricija Pupinė, 5 klasė

Patricija Pupinė

Sofija Vorobjovas
Renata Sujeta

Mokyklos archyvo nuotraukos

Zuikis išpuikėlis
Buvo dar šilta, graži vasara, bet jau

visi žvėreliai ruošėsi žiemai, tik iš-
puikėlis zuikis nieko nedirbo. Visi gy-
vūnai žiūrėjo ir stebėjosi, kaip jis
linksmas šokinėjo, dainavo. Jo draugai
bandė apsaugoti zuikį nuo bėdos. Vo-
verė jam sakė:

– Statyk naują, stipresnį namą,
zuiki!

– Ne, nereikia. Mano namas pats
geriausias: jis šiltas, nes po žeme, to dėl
visai saugus, – atsikalbinėjo zui kutis.

Voverė tiesiog šaukė:
– Na, žiūrėk, gal vieną dieną už-

 klups smarkus lietus ir tavo namas per-
mirks!

– Aš galiu lapą užsidėti ant vir šaus,
ir viskas bus gerai, – sakė zui kis iš-
puikėlis.

Voverė nenurimo:
– Na, gerai, bet kada sulis tavo na-

 mus, neateik pas mane verkdamas.
– Ir neateisiu!
Greitai bėgo laikas ir atėjo žie ma.

Visi žvėreliai pasislėpė nuo šal čio. Zui -

Kristupas Vorobjovas 

kis irgi nuėjo į savo namus. Netikėtai
pradėjo smarkiai lyti. Zui kis ant namo
viršaus užsidėjo lapą ir galvojo, kad lie-
tus neperlis. Pradėjo pūsti stiprus vė-
jas ir nupūtė lapą. Per skylę pradėjo te-
kėti vanduo į namo vidų. Zuikis tupė-
damas kamputyje ma tė, kad vanduo už-
lies visą namą. Jis tiesiog nežinojo, ką
daryti, suprato, kad reikia bėgti iš
namo. Zuikis išplaukė iš namo visas
šlapias. Lauke pūtė labai šaltas vėjas ir
jis pradėjo šalti. Jis apsiklojo lapu,
bet lapą ir vėl  nupūtė vėjas. Tada zui-
kis bėgo pas voverę. Kai voverė atida-
rė duris ir pamatė zuikį, ji pasakė:

– Pats kaltas, aš tau sakiau ir sa-
 kiau, kad tu dirbtum, bet ne, tu ne klau-
 sei, tai dabar ir būk toks išpui kęs.

Ir voverė uždarė duris. Zuikis šla  -
pias miegojo prie voverės durų. Rytą at-
sikėlė šlapias ir nelaimingas zuikelis.
Jis nutarė eiti pasižiūrėti sa vo namų.
Namai buvo paskendę vandeny. Jis
bandė pasistatyti kitus na mus, bet
buvo sunku, nes labai šalta ir šlapia.
Lietus ir sniegas taip nu vargino zuikį,
kad jis pasižadėjo klausyti protingų pa-
tarimų, nes labai sušalo per žiemą.

Sofija Vorobjovas, 6 klasė
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Rusijos ambasados darbuotojai išvyko iš Lietuvos
Vilnius (BNS) – Nepageidauja-

mais asmenimis paskelbti trys Rusijos
ambasados Vilniuje darbuotojai išvy-
ko iš Lietuvos.

Lietuva tris Rusijos diplomatus iš-
siuntė rodydama solidarumą Britanijai
dėl buvusio rusų šnipo apnuodijimo.

Užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius sakė, kad nepageidauja-
mais paskelbtų asmenų veikla buvo ne-
suderinama su diplomato statusu.

Tokia formuluotė reiškia, kad Lie-
tuva juos laiko Rusijos žvalgybos pa-
reigūnais, dirbančiais po diplomatine
priedanga.

Iš JAV, Europos Sąjungos, NATO
šalių ir kitų valstybių per paskutinę sa-
vaitę iš viso buvo išsiųsta daugiau
kaip 150 rusų diplomatų.

Šios šalys taip parodė paramą Bri-
tanijos pozicijai, kad Rusijai tenka at-
sakomybė dėl buvusio dvigubo agento
Sergejaus Skripal ir jo dukters Julijos
apnuodijimo nervus paralyžiuojančia
medžiaga kovo 4 dieną Anglijos Sols-

berio mieste.
Maskva kaltinimus atmeta ir ėmė-

si atsakomųjų priemonių. Lietuvai
nurodyta, kad iš Rusijos turi išvykti
trys Lietuvos diplomatai.

Praeitos savaitės oficialiais duo-
menimis, Lietuvoje buvo akredituoti 33
Rusijos ambasados diplomatinio per-
sonalo nariai ir septyni Rusijos gene-
ralinio konsulato Klaipėdoje diplo-
matinio personalo nariai.

Lietuvos ambasadoje Rusijoje dir-
ba 15  diplomatinio personalo narių, ge-
neraliniame konsulate Sankt Peter-
burge – penki, Lietuvos generaliniame
konsulate Kaliningrade – devyni, o
konsulate Sovetske – du diplomatai.

Šiuo metu su Rusijos žvalgybos
tarnybomis susiję asmenys sudaro
trečdalį Rusijos diplomatinio perso-
nalo Lietuvoje.

Lietuvos vyriausybė praeitą sa-
vaitę taip pat išplėtė Rusijos piliečių
„juodąjį sąrašą”, kuriame esantiems
asmenims draudžiama atvykti į šalį.

Neeilinis L. Mažylio pasiūlymas
Vilnius (Alkas.lt) – Lietuvos vals-

tybės atkūrimo aktą radęs Vytauto
Didžiojo universiteto (VDU) profeso-
rius Liudas Mažylis šimtmetį minin-
čių šalių mokslininkus kviečia ben-
dram darbui – atlikti nepriklausomy-
bės deklaracijų analizę.

Tuo tarpu parlamentaras konser-
vatorius Emanuelis Zingeris inicijuos
rezoliuciją, kuria šimtmetį kartu su
Lietuva mininčios Latvija, Estija, Suo-
mija bei Lenkija kviečiamos kartu
priimti pareiškimus dėl šių valstybių
nepriklausomybės paskelbimo 1917–
1918 metais svarbos. Iki šiol minimų
valstybių nepriklausomybės deklara-
cijos nėra išnagrinėtos.

„Su tam tikra nuostaba turėčiau
pareikšti, kad sisteminių tyrimų, ku-
rie analizuotų nepriklausomybių dek-
laracijas, nuosekliai, jų turinį, suve-
reniteto sąvoką, nepriklausomybės
turinį, kur tai bendra, kur tai atskira,
tokių tyrimų nėra”, – sakė L. Mažylis.

E. Zingeris sako siūlysiantis sin-

chronizuoti visų minimų valstybių
politinius pareiškimus, kuriais būtų
įvertintas „lemtingas 1917–1918 metų
indėlis į laisvo pasaulio kūrimą”.

„Mes sieksime sinchronizuoti pen-
kių valstybių pareiškimus dėl 1917–1918
metų, kad įvertintume kartu prieš šim-
tą metų įvykusį sėkmingą mūsų vals-
tybių atsikūrimą”, – sakė E. Zingeris.

Lietuva šiemet minėjo valstybės at-
kūrimo šimtmetį. 1918 m. vasario 16 die-
ną Lietuvos Taryba paskelbė atkurianti
nepriklausomą Lietuvos valstybę.

VDU profesorius L. Mažylis per-
nai Berlyno diplomatiniame archyve
rado Vokietijai siųstą nutarimą dėl
valstybės atkūrimo.

Vasario 16-osios aktas, pagal šalių
pasirašytą susitarimą, šiuo metu eks-
ponuojamas Vilniuje. Lietuvai jis per-
duodamas ilgiausiai penkeriems me-
tams, dokumento saugojimą pratę-
siant kas metus. Susitarimas numato,
kad 2022 metais dokumentas galėtų
būti eksponuojamas Kaune.

Lietuvos medis – dešimtas Europoje
Vilnius (Alkas.lt) – Europos Par-

lamente Briuselyje paskelbtas 2018-ųjų
metų Europos medžio konkurso laimė-
tojas. Juo tapo Švilpiko kamštinis ąžuo-
las iš Portugalijos surinkęs 26 606 balsų.
Lietuvą šiame konkurse atstovavo Ram-
byno regioninio parko direkcijos pasiū-
lytas medis – gamtos paminklas Raga-
nų eglė, laimėjęs 2017 metų Lietuvos
metų medžio rinkimus. Surinkęs beveik
10 967 balsų  šis medis užėmė garbingą
10-ąją vietą  šių metų medžio konkurse
dalyvavusių Europos šalių tarpe.

Konkurse Švilpiko kamštinis ąžuo-
las surinko 26 606 balsus, antri liko se-
noviniai Kabeza Buej miestelio skrips-
tai (Ispanijos Karalystė), sulaukę 22 323
palaikymo balsų, trečias – Belgorodo
miškų vyresnysis ąžuolas iš Rusijos Fe-
deracijos, gavęs 21 884 balsus.

Konkurso baigiamajame renginy-
je savo kandidatę nuo Lietuvos pristatė
teikėjo – Rambyno regioninio parko di-
rekcijos – vadovė     Diana Milašaus-
kienė ir Lietuvos Arboristikos centro
vadovas Algis Davenis.  

Į Lietuvą parsivežtas Europinio
konkurso dalyvio diplomas, puikius
įspūdžiai ir daug minčių, kad dar per

mažai dėmesio ir globos skiriame savo
artimiausiems žaliesiems draugams –
medžiams, kad daugeliui jų esame
abejingi, neįvertiname tikrosios jų
naudos mūsų aplinkai.

Rambyno regioninio parko direk-
cija kviečia visus apsižvalgyti, pasi-
domėti greta  mūsų augančių  medžių
senolių istorijomis ir aktyviai siūlyti
savo kandidatus Lietuvos medžio –
2018 rinkimams.

Septyniolikakamienė Raganų eglė – de-
šimta. 15min.lt nuotr.

Kremlius: D. Trump siūlėsi susitikti su V. Putinu 
Maskva (BNS) – JAV prezidentas

Donald Trump praeitą mėnesį vykusį
pokalbį telefonu su Rusijos preziden-
tu Vladimiru Putinu siūlė jiems
abiems susitikti Baltuosiuose rūmuo-
se, tačiau po masinio rusų diplomatų
išsiuntimo tokio susitikimo perspek-
tyvos tapo miglotos, pareiškė vienas
aukšto rango Kremliaus padėjėjas.

„Kovo 20-ąją kalbėdamasis telefo-
nu Trump siūlė surengti susitikimą”,
– sakė V. Putino užsienio politikos pa-
tarėjas Jurijus Ušakovas.

„Tačiau vėliau buvo tam tikrų
įvykių ... kurių fone, aišku, sunku
kalbėti apie galimybes surengti aukš-
čiausio lygio susitikimą”, – pridūrė jis.

Kovo 20-ąją D. Trump paskambino
V. Putinui, kad pasveikintų jį su per-
rinkimu. Po to pokalbio JAV prezi-
dentas sakė, kad jiedu „netolimoje at-
eityje galbūt pasimatys”.

Dienraštis „The Washington Post”,
remdamasis neįvardytais informuo-
tais šaltiniais, rašė, kad D. Trump pa-
skambino V. Putinui, nors jo naciona-
linio saugumo patarėjai primygtinai ra-
gino prezidentą šito nedaryti.

Po to pokalbio Washingtonas iš-
siuntė 60 Rusijos diplomatų ir uždarė
šios šalies konsulatą Seattle, de-
monstruodamas solidarumą savo są-
jungininkei Britanijai po kovo 4-ąją

Anglijos pietiniams Salisbury mieste
įvykdyto išpuolio, per kurį kovine
nervus paralyžiuojančia medžiaga
buvo apnuodytas buvę dvigubas rusų
agentas Sergejus Skripal ir jo duktė Ju-
lija. Ekspertai padarė išvadą, kad jie
buvo paveikti Sovietų Sąjungoje su-
kurta kovine nervus paralyžiuojančia
medžiaga „Novičiok” („Naujokas”).

Atsakydama Maskva išsiuntė 60
JAV diplomatų ir uždarė Amerikos
konsulatą Sankt Peterburge.

„Pasiūlymą surengti šį susitikimą
pasiūlė pats Trump”, – aiškino J. Uša-
kovas. – Tačiau po to įvyko mūsų dvi-
šalių santykių naujas lūžis, buvo išsi-
ųsta diplomatų.”

Vis dėlto jis išreiškė viltį, kad Ru-
sija ir JAV galės grįžti prie „konst-
ruktyvaus ir rimto dialogo”.

Rusija ragina nevykti į Didžiąją Britaniją
Maskva (LRT.lt) – Po buvusio Ru-

sijos šnipo apnuodijimo Didžiojoje
Britanijoje kilusi įtampa priminė apie
Šaltojo karo laikus.

Dar vienas augančios įtampos

ženklas buvo tas, kad Rusija perspėjo
savo piliečius dukart pagalvoti prieš
keliaujant į Didžiąją Britaniją, kur
juos neva gali persekioti vietos val-
džia.

S. Skripal apnuodytas su Rusijos valdžios žinia? 
Washingtonas (BNS) – Didžio-

sios Britanijos tarnybos, tiriančios
buvusio rusų dvigubo agento Serge-
jaus Skripal ir jo dukros apnuodijimą
Anglijoje, kelia prielaidą, kad ši ataka
veikiausiai buvo įvykdyta pritarus
Rusijos vadovybei, paskelbė naujienų
televizija CNN, remdamasi šaltiniu
Jungtinėse valstijose, susipažinusiu su
britų atliekamo tyrimo eiga.

„Abejojama, ar šią ataką galėjo
įvykdyti nepriklausomi veikėjai, ne-
gavę Rusijos vyriausybės aukščiausio

lygmens pritarimo”, – sakoma CNN
pranešime.

Televizija nurodė, kad tyrėjai daro
tokią išvadą, nes išpuolis prieš Skripal
buvo organizuotas labai aukštu lygiu.

CNN šaltiniai sakė, kad tokį už-
puolimą galėjo surengti vienas arba ke-
lis asmenys, apmokyti naudoti „No-
vičiok”.

Rusija neigia Londono kaltinimus
ir pabrėžia, kad 2017 metais sunaikino
paskutines turėtas cheminių ginklų at-
sargas.

Australija perspėja keliaujančius į Rusiją
Sydney (BNS) – Canberra perspė-

jo į Rusiją vykstančius australus apie
ten galinčias tvyroti „antivakarietiškas
nuotaikas ar priekabiavimą”, vystan-
tis santykių krizei dėl buvusio rusų šni-
po apnuodijimo Anglijoje nervus pa-
ralyžiuojančia medžiaga.

Šis perspėjimas pasirodė likus
mažiau nei trims mėnesiams iki Ru-
sijoje vyksiančio Pasaulio futbolo čem-
pionato, į kurį planuoja vykti nemažai
australų sirgalių.

Australija prisijungė prie JAV ir
kitų Londono sąjungininkių, išsiun-
tusių rusų diplomatų dėl praėjusį mė-
nesį įvykusio incidento. Canberra iš-
siuntė du rusų diplomatus.

Rusija paskelbė išsiunčianti 24
šalių, taip pat ir Australijos, diploma-
tų, atsakydama į analogiškus Vakarų
valstybių veiksmus.

„Dėl išaugusios politinės įtampos
turėtumėte žinoti apie galimas an tiva-
karietiškas nuotaikas ar priekabiavi-
mą (Rusijoje)”, – sakoma Australijos
užsienio reikalų departamento pa-
skelbtoje rekomendacijoje keliauto-
jams.

Pranešime keliautojai perspėja-
mi atidžiai sekti saugumo ir politinę si-
tuaciją, jie raginami „likti budriais,
vengti bet kokių protestų ar demons-
tracijų ir vengti viešai komentuoti
politinius įvykius”.

Popiežius Pranciškus gali apsilankyti Baltarusijoje 
Minskas (ELTA) – Popiežius Pran-

ciškus neatmeta galimybės, kad apsi-
lankys Baltarusijoje su vizitu po 2018
metų. Tai pareiškė Minsko ir Mogilio-
vo metropolitas, arkivyskupas Tadeusz
Kondrusiewicz.

T. Kondrusiewicz priminė, kad šių
metų pradžioje Baltarusijos vyskupai

lankėsi Vatikane su vizitu ir susitiko su
popiežiumi. Per susitikimą buvo svars-
tomos ir pontifiko vizito į Baltarusiją
perspektyvos. Jis, pasak T. Kondrusie-
wiczia, negalės atvykti šiais metais.

Rugsėjo 22-25 dienomis popiežius
Pranciškus lankysis Lietuvoje, Latvijoje
ir Estijoje.

Maskva teigia, kad D. Trump nori susitikti
su V. Putinu. RFE/RL nuotr. 
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Kaip susikūrė didžiausia kriptovaliutų birža

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų balandžio 4 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,81 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,63 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,59 €

JAV informacinių technologijų
milžinė „Apple” įsteigė antrinę įmonę
Lietuvoje.

„Apple Lithuania” įregistruota
kovo 30 dieną: vienintelė jos akcinin-
kė yra Airijoje registruota „Apple
distribution international”.

Lietuvos  įmonei vadovauja „Ap-
ple” tarptautinės įmonių teisės direk-
torius Peter Denwood. „Apple Lithua-

nia” įstatinis kapitalas – 2,5 tūkst.
eurų.

„Apple” kuria ir parduoda tech-
ninę ir programinę įrangą, labiausiai
pasaulyje ji žinoma dėl išmaniųjų te-
lefonų „iPhone”, taip pat garsūs jos ku-
riami planšetiniai kompiuteriai „iPad”
bei asmeniniai kompiuteriai „Mac”. 

BNS

„Apple” įsteigė įmonę Lietuvoje

Kas antra Lietuvos įmonė numa-
to šiais metais darbuotojams kelti at-
lyginimus. Didžioji dalis apklaustų
įmonių vadovų ir finansininkų mano,
kad darbo užmokestis bus sparčiai di-
dinamas bent porą metų. 

Atlyginimus per artimiausius 6
mėnesius ketina kelti 49,9 %. visų ap-
klaustų įmonių, o ankstesnės apklau-
sos pernai rudenį metu tokių buvo
37,3%. Paslaugų, prekybos ir pramonės
sektoriuose dalis įmonių, ketinančių
artimiausią pusmetį kelti algas, buvo
labai panaši – apie 52 %, statybos įmo-
nių buvo mažiau – apie 42 %. 

„Stingant darbuotojų verslas pri-
verstas vis labiau dėl jų pakovoti ir ge-

rinti darbo sąlygas”, – sako Lietuvos
banko Makroprudencinės analizės
skyriaus viršininkas Andrius Škar-
nulis. 

Eurostato duomenimis, Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje įmonių išlaidos
personalui sudaro apie penktadalį
įmonių sąnaudų. Tuo metu Europos
Sąjungos šalyse senbuvėse, pavyz-
džiui, Švedijoje, Vokietijoje ar Pran-
cūzijoje, personalui skirtų išlaidų da-
lis yra didesnė ir sudaro apie ketvir-
tadalį visų išlaidų. 

Lietuvos bankas prognozuoja, kad
šiemet vidutinis darbo užmokestis ša-
lyje kils 6,7, 2019 metais – 6,0%.

ELTA

Lietuvos įmonės didins algas

Pekinas 15% padidino muitų ta-
rifus 120 JAV produktų, tarp jų vynui
ir kai kuriems vaisiams  bei riešu-
tams. Dar  aštuonioms prekėms, pa-
vyzdžiui kiaulienai, pritaikytas 25%
muitas. Taip Kinija atsako į Amerikos
įvestus muitus aliuminiui ir plienui.

Kinijos tarifai jau įsigaliojo. Jie pa-
veiks JAV eksportą į Kiniją,  kurio
vertė per metus siekia  per 3 mlrd.
USD. 

Kinija įspėjo Washingtoną, kad
jeigu šis manė, kad Pekinas nerea-
guos arba priims tik simbolines atsa-
komąsias priemones, tai „vertėtų at-
sisveikinti su tokia iliuzija”.

„Nors Kinija ir JAV viešai nepa-
skelbė kariaujančios prekybos kare, ta-
čiau šio karo žiežirbos jau pradėjo
skraidyti ore”, – rašoma laikraščiuose.

Kinijos komercijos ministerija
pranešė stabdanti savo įsipareigoji-
mą Pasaulio prekybos organizacijai
(PPO) sumažinti muitus 120 JAV pre-
kių – jie didės 15%. PPO į vatą nevy-
nioja: jei kils prekybos karas, pasaulio
ekonomika sustos.

Prekybiniai santykiai tarp Va-
šingtono ir Pekino pastaruoju metu
yra įtempti, o tai atsiliepė ir pasaulio
rinkoms, kurios baiminasi didesnio
prekybinio karo. Donald Trump, JAV
vadovas, ruošiasi įvesti muitus 50
mlrd. USD vertės Kinijos prekėms.
Tokių veiksmų žadama griebtis dėl to,
kad Pekinas esą sistematiškai pažei-
dinėja Amerikos kompanijų intelek-
tinės nuosavybes teises. Kinija tai nei-
gia.

„Verslo žinios”

Kinija didinis muitus JAV maisto produktams

37-ose JAV esančiose aikštelėse
„Volkswagen” saugo apie 300.000 dyze-
linių automobilių. Ir šios aikštelės grei-
tai nebus ištuštintos.

Vedamas po „Dyzelgeito” skanda-
lo iškilusios atsakomybės, Vokietijos
koncernas „Volkswagen AG” vasario
mėnesį sumokėjo per 6 mlrd. Eur sumą,
atpirkdamas apie 350.000 dyzelinu va-
romų automobilių. Dabar gamintojas
JAV teritorijoje esančiose saugomose
aikštelėse – Detroito futbolo stadione,
buvusiame Minnesotos popieriaus ma-
lūne ar Californijoje, netoli Victorvillio
esančioje dykumoje ir kitose vietose
saugo apie 300.000 automobilių. Jie yra
periodiškai prižiūrimi, palaikant nau-
dojimui tinkamą būklę ir tikintis su-
grąžinimo į prekybą arba eksporto.

Iš viso JAV klientų kompensaci-
joms „Volkswagen” išleido per 20 mlrd.
Eur, atpirkdamas apie 500.000 aplinką
neleistinai teršiančių automobilių. 

Skelbiama, kad iki 2017 m. gruodžio
31 d. VW buvo atpirkęs 335.000 dyzeli-
nius automobilius, iš kurių 13.000 par-
davė ir 28.000 išardė. Praėjusių metų pa-
baigoje JAV šis gamintojas saugojo

294.000 automobilių. Jis privalo iki 2019
m. birželio atpirkti arba sutaisyti 85%
neleistinai teršiančių automobilių arba
turės susimokėti didesnius taršos mo-
kesčius.

2017 m. koncernui buvo paskirta
maždaug 3,5 mlrd. eurų bauda. Visos
šios sankcijos paskirtos 2015 m. paaiš-
kėjus, kad „Volkswagen” į savo dyzeli-
nius automobilius montavo aplinkos
taršos duomenis klastojančią įrangą.

.
„Verslo žinios”

„Volkswagen“ galvos skausmas nesibaigia

Zhao Changpeng.   „Bircoinist.com“ nuotr.

37-ose JAV esančiose aikštelėse „Volkswa-
gen“ saugo apie 300.000 dyzelinių auto-
mobilių.              „Reuters”/ „Scanpix” nuotr.

„Binance” yra didžiausia ir pelningiau-
sia pasaulio kriptovaliutų birža, tačiau
mažai kas ką nors yra girdėję apie jos
įkūrėją Zhao Changpeng.

Kriptovaliutų karaliumi dažnai
pavadinamas Zhao „Binan-
ce”  verslą nuo idėjos iki di-

džiausios pasaulio kriptovaliutų biržos
sukūrė vos per 8 mėnesius, o 200 mln.
USD pelną „Binance” skaičiavo jau
antrąjį savo veiklos ketvirtį.

„Binance” veiklą oficialiai pradė-
jo 2017 m. liepą, kai sėkmingai įvykdė
pirminį kriptovaliutos siūlymą (angl.
initial coin offering, ICO), per kurį
pritraukė 15 mln. USD.

Skaičiuojama, „Binance” verslas
šiuo metu jau yra vertas daugiau nei 2
mlrd. USD.

„Aš 100% įsitikinęs, kad kripto-
valiutos yra mūsų ateitis. Aš tiesiog ži-
nau, kad taip bus”, – sako 41 metų Zhao,
kuris yra didžiausias „Binance” akci-
ninkas ir pats asmeniškai priima svar-
biausius „Binance” sprendimus.

„Binance” leidžia investuotojams iš
viso pasaulio laisvai prekiauti šimtais
kriptovaliutų porų ar įsigytą kriptova-
liutą tiesiog laikyti sąskaitoje. Tam,
kad atsidarytų savo paskyrą, vartoto-
jams tereikia el. pašto, o anonimiškai
per dieną iš sąskaitos jie gali išsivesti
dviejų bitkoinų dydžio sumą. Tokia li-
berali politika, kelia kai reguliuotojų su-
sirūpinimą dėl pinigų plovimo rizikų.

„Binance” taip pat turi savo fondą,
iš kurio investuoja į ICO vykdančius
startuolius, kurie vieną ar kitą pa-
slaugą žada teikti pasitelkdami „Block-
chain” technologiją. 

Vengia tradicinių valiutų

Tokijuje registruota „Binance”
kriptovaliutų entuziastų širdis užka-
riavo pasiūliusi galimybę mokėti ge-
rokai mažesnius, nei dominuoja rin-
koje, komisinius mokesčius ir vykdy-
dama savotišką marketingo politiką.
Pavyzdžiui, vienoje savo reklamų „Bi-
nance” skelbė padovanosianti „Lam-
borghini” automobilį. Investuotojus
tenkina ir platformos IT saugumas – di-
desnių incidentų su kriptovaliutų va-
gystėmis nebūta.

Ponas Zhao neatskleidžia, kur yra
„Binance” biurai, kur laikomi biržos
serveriai. Todėl oficialiai nėra žinoma,
nuo kurios šalies daugiausiai pri-
klauso „Binance” veiklos tęstinumas.

Pats kompanijos įkūrėjas teigia
niekuomet pernelyg ilgai neapsisto-
jantis vienoje vietoje ir pakaitomis
gyvenantis Singapūre, Taivane ir Hon-
konge.

„Binance” vengia bet kokio ryšio
su tradicinėmis (Fiat) valiutomis, to-
kiomis, kaip euras ar JAV doleris – jos
platformoje necirkuliuoja. Įsigyti krip-
tovaliutų ar prekiauti jomis  „Binance”
platformoje galima tik tada, kai į plat-
formą persivedama jau turima bet
kuri kriptovaliuta. Tokiu būdu „Bi-

nance” siekia sumažinti reguliuojančių
institucijų dėmesį ir atsiriboti nuo
tradicinės finansų sistemos.

Kuklus žmogus

„Bloomberg” kalbinti Zhao aplin-
kos žmonės sako, kad „Binance” įkū-
rėjas išvengė kriptovaliutų pasaulyje
gana įprastos pompastikos ir gyrimo-
si turtais. Pasak jų,  Zhao yra gana kuk-
lus žmogus, gal dėl to, kad yra vyresnis
nei daugelis kriptovaliutų pasaulyje be-
sisukančių verslininkų. O reklaminė
kampanija su „Lamborghini” buvo ne
jo, o „Binance” marketingo vadovo
idėja.

Zhao teigia neturintis nuosavo
namo ar automobilio ir nejaučiantis
silpnybių brangiems drabužiams – esą
dažniausiai dėvi papratus marškinė-
lius su „Binance” logotipu.

Griežtėjantis reguliavimas

Visgi pastaraisiais mėnesiais „Bi-
nance” veiklos perspektyvoms kilo ne-
mažai rizikų. Ne tik dėl to, kad krip-
tovaliutos nuo savo kainos piko šiemet
sausį jau yra praradusios pusę vertės,
o kartu smuko ir prekybos kriptova-
liutomis aktyvumas, bet ir dėl griež-
tėjančios valstybių reguliavimo poli-
tikos.

Šį mėnesį Japonija, kur regist-
ruota „Binance”, įspėjo kompaniją dėl
to, jog ši be licencijos aptarnauja Ja-
ponijos investuotojus. Japonijos po-
žiūris į kriptovaliutas itin sugriežtėjo
po 500 mln. USD vertės kriptovaliutų
vagystės iš Tokijuje įsikūrusios „Coin-
check” biržos.

Zhao atsisakė kurti padalinį Ja-
ponijoje. Manoma, kad „Binance” ga-
limybės Japonijoje gauti licenciją yra
minimalios. Honkongo priežiūros ins-
titucijos  yra įspėjusios „Binance” dėl
platformoje vykstančios vertybinių
popierių požymių turinčios kriptova-
liutos prekybos.

Jungtinėse Valstijose, kur yra dau-
giausiai „Binance” vartotojų, institu-
cijos taip pat vis įdėmiau žiūri į ICO ir
viską, kas tik susiję su kriptovaliuto-
mis. Esama gandų, kad „Binance” gali
siekti įsitvirtinti Maltoje, kuri turi
specialų kriptovaliutoms pritaikytą
reguliavimą.

Bet „Binance” įkūrėjas į griežtė-
jantį kriptovaliutų reguliavimą žiūri
gana filosofiškai.

„Verslo žinios”
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SVEIKATA

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai akiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Laikraščio skaitytojų prašymu, šia me
straipsnyje apžvelgsime kola ge no svar-
bą, kaip galima papildyti jo atsargas, o
gal prisiminsime ir močiu tės gamintus
sultinius.

Kolagenas – siūlo pavidalo bal-
tymas, vienas iš svarbiausių
tarpląste linės medžiagos bal-

tymų, sudarančių kolagenines skai-
dulas. Kolagenas su daro vieną trečda-
lį viso baltymų kie kio. Jis randamas
raumenyse, kauluo se, sausgyslėse,
raiščiuose, odoje, plaukuose, naguose
bei kraujagyslėse. Kolageno yra daug
rūšių, bet žmogaus kūne randama apie
90 proc. 1-mo, 2-ro, 3-čio tipo. 1-mo tipo
kolagenas randamas visame organiz-
me, išskyrus kremzlę, o 2-jo tipo kola-
genas yra pagrindinė kremzlių sude-
damoji dalis. Tipas 3-sis dažnai ran-
damas kartu su tipu 1-ju. Jis sudaro ar-
terijų sienelių ir tuščiavi durių organų
struktūrą

Kuo svarbus kolagenas?

Kolagenas  mūsų organizmui yra
gana svarbus. Jis suteikia odai stip-
rumo bei elastingumo, stiprina plaukus
bei nagus, atstato „mirusias” ląsteles,
sujungia kaulus, sąnarius, palaiko
kūno tvirtumą. Kola ge nas pagerina
žaizdų ir pakenktų raiš čių gijimą, pa-
spartina sveikimo periodą po traumų
bei operacijų. Jis taip pat sumažina są-
narių uždegiminius požymius, suma-
žina skausmą, su stingimą, pagerina są-
narių funkcijas. Kolagenas sustiprina
virškinimo traktą, padidina energiją,
pagerina kepenų funkcijas, apsaugo
širdies ir kraujagyslių sistemą.

Kodėl kartais trūksta kolageno?

Kolagenas gaunamas su maistu,
kurį valgome ir taip pat organizmas jį
gamina. Senstant kolageno gamyba
sumažėja, ir tai pasireiškia susiraukš -
lėjusia, suvytusia oda, sąnarių skaus-
mais bei susidėvėjusiomis są na rinėmis
kremzlėmis. Be to, kola geno gamybą
mažina gyvenimo bū das: gausus cuk-
raus vartojimas, rū kymas, ilgalaikis
buvimas saulėje.

Kolageno sintezė sumažėja esant
kai kuriems genetiniams pokyčiams,
nepakankamai vartojant kolageno tu-
rinčius produktus, esant nesubalan suo-

tai mitybai bei virškinimo sutriki-
mams. 

Kaip papildyti kolageno atsargas?

Kolageno atsargas galima papil dy-
ti vartojant maistą, kurio paga mi ni-
mui naudojamas želatinas (įvairūs
drebučiai). Geras kolageno šaltinis
yra kaulų sultinys. Mūsų protėviai
jau nuo seno vartojo sultinį, kaip gy-
 dantį maistą. Jis buvo gaminamas il-
gai ir lėtai (angl. slow – cooked) ver-
dant galvijų uodegas, kaklus, kojas,
šonkaulius, o taip pat žuvis. Sultinys
yra lengvai virškinamas produktas,
stiprinantis imuninę sistemą, maži-
nantis uždegiminius procesus ir ligų
požymius, pagreitinantis raumenų at-
sistatymą po intensyvių pratimų ar
traumų.

Sultinį galima pasigaminti pa-
 tiems ar įsigyti kokybiško sultinio,
pagaminto iš organinės vištienos ar
žole maitintos organinės jautienos
kaulų. Be to, kolageno kiekį galima pa-
pildyti vartojant įvairius papildus.

Kolageno papildai

Kolageno papildų galima įsigyti
miltelių, kapsulių, piliulių pavidalu.
Dažniausiai jie yra įvairių tipų kola-
genų mišinys. Viena iš geriausių ir pa-
togiausių vartojamų formų yra kola-
geno milteliai. Siūloma pasirinkti col-
lagen hydrolysate ir collagen peptides.
Šios formos kolagenas yra gamina-
mas iš žuvų, galvijų, kiaulių kau lų ir
kremzlių. Gamybos metu ko lagenas
yra suskaldomas į smulkius baltymų
fragmentus (peptidus), ku rie yra leng-
vai virškinami bei greitai įsisavinami.
Pasirinkite papildus to kius, kaip Vital
proteins, kuriuose kolagenas pagami-
namas iš Brazilijos laukuose išaugin-
tų galvijų, bei Mari ne Collagen paga-
mintą iš vandenyno žuvų, tokių, kaip
jūrinis ešerys ar jūros dumblių.  Rink-
damiesi papildus pasirinkite tuos, ku-
rie turi atžymas „non – GMO”, taip pat,
kurių su dėtyje nėra alergenų, dirbtinų
saldiklių, skonio stipriklių, dažų bei
kitų priedų.

Hidrolizuoti kolageno milteliai
yra be skonio ir be kvapo, greitai tirps-
ta net ir šaltame vandenyje, todėl gali
būti pridedami į vandenį, mig do lų ar
kokoso pieną, sriubas bei troš kinius.
Taip pat juos galima sumai šyti su kava
ar arbata.

Nors kolageno papildai pašalinių

http://draugokalendorius.org

Ona Rakauskas, gyvenanti Melrose Park, IL, atnaujindama metinę
„Draugo” prenumeratą ir suprasdama  lietuviškos spaudos rūpesčius, atsiun -
tė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Nijolė Stelmokas, gyvenanti Palos Hills, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.

Alma Vilkas-Stočkus, gyvenanti La Canada Flintridge, CA, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Širdingai dėko-
jame savo ištikimai skaitytojai už palaikymą ir paramą.

Aušrelė Izokaitis, gyvenanti Lemont, IL,  kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame, kad ne tik skaitote, bet
ir finansiškai remiate laikraštį.

Kolagenas, kas tai ir ką reikia žinoti

reiškinių nesukelia, bet kartais, nors
gana retai, kai kurie asmenys gali pa-
tirti alergines reakcijas, padidintą
dujų susidarymą, vidurių užkietėji-
 mą, galvos skausmus. Kartais nema lo-
nūs požymiai susilpnėja pakeitus ko-
lageno papildų rūšį ar sumažinus var-
tojamą jų kiekį.

Kolageno gamybą galima padidin -

ti natūraliai vartojant  vitaminą C, bio-
tiną, hialuroninę rūgštį, žinoma, ne-
pamirštant močiutės virto sultinio bei
vartojant įvairius drebučius.

Paruošta remiantis „Amazing
Wellness”, https://draxe.com,
www.wikipedia.org, https://www.
15min.lt

Kolagenas randamas raumenyse, kauluo se, sausgyslėse, raiščiuose, odoje, plaukuose, plau-
kuose, naguose bei kraujagyslėse. www.researchgate.net nuotr.
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www.draugas.org/mirties.html

Paprasti patiekalai iš vištos kulšelių
Vištiena kepta su 

šaldytais žirneliais

Reikės:
2–3 pakelių šaldytų žirnelių
2 porų
2 skiltelių česnako
krapų
druskos, pipirų
aliejaus
1/2 puodelio baltojo vermuto
8 vištos kulšelių
8 bulvių, apvirtų (nebūtinai)

Į kepimo formą supilti 2–3 pa-
kelius šaldytų žirnelių – turi už-
kloti visą formos dugną. 2 porų
baltąsias dalis gerai išplauti, su-
pjaustyti šiaudeliais ir uždėti ant
žirnių. Pabarstyti smulkintu čes-
naku ir krapais. Padruskinti, pa-
pipirinti, pašlakstyti aliejumi.
Įpilti pusę puodelio baltojo ver-
muto ir viską išmaišyti. 

Nuplautas ir nusausintas viš-
tienos šlauneles padruskinti, pa-
pipirinti ir sudėti ant daržovių.
Kepti iš anksto iki 190 C (375 F)
įkaitintoje orkaitėje. 

Pastaba: likus 40 min. iki ke-
pimo pabaigos galima pridėti ap-
virtų, į ketvirčius supjaustytų bul-
vių. 

Skanaus!
Jūsų Indrė

MANO  VIRTUVĖ Aldona Wingendorfaitė
Budrienė, Oskaro ir Onos
duktė, gimė 1931 m. rugpjūčio
24 d. Lietvoje, Šakių rajone,
Griš kabūdyje.  Antrojo pasau-
linio karo metu su šeima pa-
sitraukė į Vokietiją, gyveno
Hanau miestelyje. 1953 metais
nusprendė ieškoti savo laimės
JAV ir įsikūrė Čikagoje, kur
jau gyveno jos sesutė Elė.  Al-
dona dirbo, draugavo su lietu-
vaitėmis ir mėgdavo savaitga-
liais su draugėmis važiuoti į
„nordus” – tai yra, į Čikagos
šiaurinį rajoną, vokiečių kvar-
talą, kur vykdavo linksmos
vakaruškos su šokiais ir mu-
zika.  

Atostogaudama Union Pier, Michigano valstijoj, susipažino su
aukštu, paslaptingu vyriškiu, neseniai atvykusiu iš Australijos.  Ji
suprato iškart, kad tai jos likimas, ir su tuo vyru, dr. Rimgaudu Bud-
riu, susituokė 1965 metais.  Rimgaudas ir Aldona po metų susilaukė
dukrytės Audrės.  Šeimynėlė įsikūrė Gage Parke, vėliau gyveno Oak
Lawn. Aldona dirbo Nabisco sausainių gamykloje – iš pradžių pa-
kuodama sausainius, o vėliau laboratorijoje. Iš viso ten išdirbo dvi-
dešimt aštuonerius metus. Vasaromis mėgdavo keliauti Europoje
arba ilsėtis Union Pier paplūdimy.  Taip ir tekėjo gyvenimas, o Al-
donos ir Rimgaudo meilė liko stripri ir gili. 1995 metais Aldonos
gyvenimą sukrėtė vyro mirtis.  Tačiau dukra ištekėjo už Kęstučio
Nako ir jiems gimė sūnelis Kajus, kuris  atnešė šviesą ir džiaugs-
mą savo močiutei Aldutei. 

Aldona visą gyvenimą buvo stilinga moteris; pati siūdavo savo
drabužius ir mokėjo suderinti rūbus, skrybėles, batus, taip kad vi-
sa da atrodytų žaviai.  Aldona taip pat buvo nuostabi šeimininkė
– švenčių metu ne tik paruošdavo skanius patiekalus, bet ir visą
stalą bei namą išradingai išpuošdavo.  Ji mėgdavo pasivaikščioti
– visą Čikagos miesto centrą puikiai pažinojo ir dažnai su drau-
gėmis ar su dukra ten apsilankydavo.  Mylėjo ir savo šuniukus –
Kudlę, Citrą ir Žibą.  Paskutinius gyvenimo metus Aldona praleido
kovoje su Alzheimerio liga, bet net per tokią nelaimę ji neprara-
do humoro jausmo. Prajuokindavo seseles ir gydytojas, darbuotojus
Sunrise of  Lincoln Park gyvenvietėj, o kai ūpas užeidavo, mėg-
davo garsiai užtraukti lietuviškas liaudies dainas.  

Nuliūdę liko dukra Audrė su vyru Kęstučiu, anūkas Kajus, se-
serys Elė Motušienė ir Lyda Lasogga (Vokietijoje), dukterėčios Asta
Razmienė su šeima ir Karina Lasogga (Vokietijoje.)

A † A
KAZIMIERAS JULIUS

MARCINKEVIČIUS
Sulaukęs 98 metų, š. m. kovo 24 d. mirė savo namuose apsuptas

mylimos šeimos. Gimė 1920 m. sausio 14 d. Albany, New York,  Emi-
lijos (Ražanaitės) ir Petro Marcinkevičių šeimoje. Buvo inžinierius,
ilgametis čiurlionietis.

Giliame liūdesyje liko žmona Marija, irgi buvusi čiurlionietė,
su kuria išgyveno 67 metus, ir trys vaikai su šeimomis – sūnus Egi-
dijus (advokatas), duktė Daiva (inžinierė) ir duktė Nida (meno is-
torikė); šeši anūkai, viena proanūkė ir vienas proanūkas.

Laidotuvės privačios.
Nuliūdusi šeima

DRAUGAS
4545 W 63 St .,

Chicago, IL 60629

Moteris ieško 
1 kambario. 

773-676-3973  Vita.

100 pašto ženklų

vių Bendruomenės (PLB) komisijos
pirmininkas, JAV LB aktyvistas Rim-
vydas Baltaduonis, pasaulio Lietuvos
tyrinėtojas, istorikas hab. dr. Egidijus
Aleksandravičius, muzikantas ir vi-
suomenės veikėjas Jurgis Didžiulis,
olimpinė plaukimo čempionė Rūta
Meilutytė, kunigas Antanas Saulai-
tis, advokatas Rimas Domanskis, Lie-
tuvių kultūros muziejaus Čikagoje
įkūrėjas Stanley Balzekas Jr., daili-
ninkas Samuel Bak, Yale universiteto
profesorius ir Nobelio ekonomikos
premijos laureatas Robert Shiller. 

„Mes visi kartu kuriame ir atsto-
vaujame Lietuvą, nesvarbu, kur gy-
vename, ir net kartais nesvarbu, kokią
pilietybę turime. Esame kaip vienos
mamos vaikai, kurios vardas Lietuva.
Kiekvienas iš mūsų turime prisidėti
prie to, kad mažintume atskirtį tarp
lietuvių, gyvenančių čia ir ten, nes
kiekvienas esame svarbus ir reika-
lingas modernios ir globalios Lietuvos
kūrime”, – sakė komisijos narė, PLB
pirmininkė Dalia Henke. 

Antrasis balsavimo turas komisi-

jai nusimato dar sudėtingesnis, mat iš
13 asmenybių, kurioms šiek tiek pri-
trūko balų, teks išrinkti vos 4. Tarp
pretendentų – dainininkas Andrius
Mamontovas, verslininkas ir visuo-
menininkas Vladas Lašas, kulinarė
Beata Nicholson, Arvydas Sabonis bei
daug kitų lietuvių, savo veikla tiesio-
giai ar netiesiogiai prisidedančių prie
pasaulio Lietuvos gyvavimo.

Konkurso komisiją sudaro Mari-
jus Gudynas (URM Užsienio lietuvių
departamento direktorius), Kotryna
Stankutė („Global Lithuanian Lea-
ders” vadovė), Dalia Henkė (PLB pir-
mininkė), Vladas Oleinikovas (Pa-
saulio lietuvių jaunimo sąjungos pir-
mininkas), Ričardas Degutis (LR su-
sisiekimo viceministras, Pašto ženklų
leidybos komisijos pirmininkas), Asta
Sungailienė (Lietuvos pašto generali-
nė direktorė), Ieva Davydenko (ini-
ciatyvos „Lietuva 4.000.000” atstovė). 

Pašto ženklų bloko „Pasaulio Lie-
tuva” konkursą organizuoja iniciaty-
va „Lietuva 4.000.000”, o jį dar šiemet
išleis Lietuvos paštas. 

Organizatorių info

Atkelta iš 5 psl.

Vištiena su plutele

Reikės:
3 saujelių pistacijų riešutų
1/8 arb. šaukštelio maltų kmynų sėklų
(cumin)
1/4 arb. šaukštelio muskato riešuto
1/4 arb. šaukštelio neaštrios paprikos
1/4 arb. šaukštelio cinamono
1/8 arb. šaukštelio aštrios paprikos
(cayenne pepper)
1/4 arb. šaukštelio kalendros (corian-
der)
6–8 vištos kulšelių
2 kiaušinių
miltų
druskos, pipirų
vištienos sultinio 

Prieskonius sutrinti kartu su riešutais
ir suberti į didelę lėkštę. Kitoje lėkštėje ke-
lias saujas miltų sumaišyti su žiupsneliu
druskos.

Dubenėlyje su trupučiu druskos ir
pipirų išplakti 2 kiaušinius.

Išplautas ir nusausintas kulšeles pa-
volioti miltuose, po to kiaušinių plakiny-
je ir galiausiai – riešutų-prieskonių miši-
nyje.

Orkaitę iš anksto įkaitinti iki 180 C
(350 F). Paruoštas kulšeles dėti į kepinio
formą ir kepti 15–20 minučių. Tada kul-
šeles apversti ir kepti dar 10–15 minučių.
Pašlakstyti vištienos sultiniu.

Pastaba: labai tiks valgyti su šviežio-
mis salotomis.
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� JAV LB Vidurio vakarų apygardos organi-
zuojamas kasmetinis Dailiojo skaitymo kon-
kursas vyks balandžio 7 d., šeštadienį, 2 val.
p. p. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčio-
je, Pasaulio lietuvių centre, 14911E 127th St.,
Lemont, IL 60439.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) balandžio 8 d. 10 val. r. švęsime Atvely-
kį ir Dievo Gailestingumo Sekmadienį. Eu-
charistijos šventimą atnašaus kun. Gediminas
Keršys. Balandžio 15 d., po 6 val. v. Mišių pa-
rapijos salėje vyks JAV LB Brighton Parko apy-
linkės metinis susirinkimas.

� Balandžio 29 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro Ritos Riškienės salė-

je (Lemont, IL) vyks lietuvių tautinių šokių an-
samblio „Grandis” metinis koncertas „Buvo-
me, esame, būsime”, skirtas paminėti vaikų
ratelio 25-mečio jubiliejui. Šoks visi an-
samblio rateliai. Dėl bilietų skambinkite Ra-
sai Zakarauskienei tel. 708-712-4931.

�  Gegužės 20 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, Čikago-
je, Lietuvių rašytojų draugija rengia literatūri-
nę popietę ,,Poezijos pavasaris”. Dalyvaus iš-
eivijos poetai bei svečiai iš Lietuvos: poetas,
filosofas, pedagogas Liutauras Degėsys; ra-
šytoja, poetė, ,,Nemuno” žurnalo vyr. redak-
torė Erika Drungytė; poetas, ,,Metų” žurnalo
vyr. redaktorius Antanas Šimkus. Bus rodomi
dokumentiniai kadrai apie ankstyvuosius poe-
zijos renginiu. Vaišės.

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

Ar žinote, kad vienas didžiausių
interneto prekybos portalų „Amazon“

turi labai gražią programą, pavadinimu „Smile“,
skirtą paremti pelno nesiekiančias organizacijas?

„Amazon“ nuo kiekvieno pirkinio skiria 0.5% išleistos sumos
jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai nekainuoja nei cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirkti „Amazon”, įveskite smile.ama-
zon.com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir ma-
žiausia auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629
administracija@draugas.org

Mieli Amerikos lietuviai,

Š. m. gegužės 1–5 d. vyks rinkimai į JAV Lietuvių Bendruomenės (LB)
XXII Tarybą. Raginame visus Amerikos lietuvius registruotis balsavimui
internetu: http://tarybosrinkimai2018.com/. Registracija vyksta iki balandžio
7 d.

Jau septintą dešimtmetį skaičiuojanti JAV LB yra vienintelė organi-
zacija, vienijanti visus Amerikoje gy venančius lietuvius ir jų šeimų narius.
JAV LB veikla yra be galo įvairi: remia lituanistines mokyklas, organizuoja
kultūrinius renginius, dainų ir šokių šventes, sporto turnyrus, mokslo sim-
poziumus, atstovauja Ame rikos lietuviams Pasaulio Lietu vių Bendruo-
menėje. Taryba yra svarbiausias JAV LB padalinys, nustatantis organi-
zacijos veiklos kryptį bei būdus. Todėl šie rinkimai yra ypatingai svarbūs
JAV gyvenantiems lietuviams ir juose išrinktų kandidatų sprendimai da-
rys įtaką visoms Ame rikos lietuvių bendruomenėms.

Dėkojame iš anksto už Jūsų dalyvavimą!

JAV LB XXII Tarybos Rinkimų komisija

Lietuvių  Fronto  bičiuliai  ir  
JAV Lietuvių visuomeninis komitetas  ,,už dvigubą pilietybę” rengia

POLITINĮ SAVAITGALĮ
Dalyvaus Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras dr. Zigmas Vaišvila

ir politologas Tomas Čyvas (Lietuva)

Šeštadienį, balandžio 14 d., 5 val. p. p. – Lietuvių dailės muziejuje „Siela”.
Sekmadienį, balandžio 15 d. 12:30 val. p. p. – Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos salėje.

Programoje: 
dainininkas Darius Kairys; kanklininkė Genė Razumienė; Lietuvos vyčių

tautinių šokių grupė (vad. Lidija Ringienė); muzikantas ir atlikėjas Povilas

Strolia.  

Vieta: Palos Country Club, 13100 Southwest Highway, Orland Park, IL 60462  
Priešpiečiai – 1:30 val. p. p., meninė programa – 2:30 val. p. p. 

Veiks mokamas baras ir tyliosios varžytinės 
Bilietai – 45 dol. 

Kreiptis pas Cis Matul tel.: 708-460-6004

arba el. paštu: angelonsunrise@yahoo.com  

100-metį švenčiame tik kartą per šimtmetį!

Balandžio 22 d., sekmadienį, 
12:30 val. p. p.
Lietuvos vyčių Vidurio
Amerikos apygarda 
kviečia visus kartu paminėti šią 
ypatingą progą ir pasidžiaugti 
brangiu Lietuvos paveldu!

Labdaros koncertas

,,Paklausyk 
širdies 

plakimo”
Š. m. balandžio 15 d., 

sekmadienį, 12:30 val. p.p. 
Pasaulio lietuvių centre 

Lemonte
(14911 127th Street, IL 60439),

didžiojoje salėje vyks
koncertas, į kurį visus kviečia
Lietuvos vaikų globos būrelis

,,Saulutė”

Tel. informacijai: 630-257-8787. 
Bus kuklios vaišės. Kaina – 20 dol.

h h h

Š. m. balandžio 22 d.,
sekmadienį, 1 val. p. p. 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje
(Marquette Park).

Tel. informacijai: 773-860-7547.
Kaina – 20 dol.

Dalyvauja:

LoretA JAnuLevičiūtė
dainų autorė ir atlikėja

Dainininkė pristatys autorinę 
dainų knygą 

,,Paklausyk širdies plakimo”

Svečias iš Lietuvos  profesorius 
sAuLius ŠiAučiuLis

pianistas, džiazo virtuozas,
kompozitorius

ALgirdAs MotuzAs
kompozitorius ir dainininkas


