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ŠIAME NUMERYJE:

JAV LB vicepirmininkė Lietuvoje:
filmo premjera ir 

aktualūs pokalbiai – 3 psl.

Svečiuose – 
šventinis ,,Atžalynas” – 6 psl.

ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ

Š. m. vasario 11 d. Pasaulio lietuvių centre (PLC), Le-
monte, Lietuvių Dailės muziejuje „Siela” vyko kun. An-
tano Saulaičio SJ iniciatyva lietuvių kalba išleistos kny-
gos „Pieno ežeras. Tukanų mitas” pristatymas. 

Su tėvu A. Saulaičiu susitikimas vyko per
Skype, klausimus pateikė Grasilda Reiny-
tė. Nuoširdūs  tėvo Antano atsakymai su-

šildė gausiai susirinkusius renginio dalyvius,
o norintieji, priėję arčiau, galėjo pasisveikinti
ar užduoti klausimus pamiltam  Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos klebonui.

Renginį ištrauka iš knygos pradėjo Lietuvių
dailės muziejaus „Siela” direktorė Asta Zim-
kienė:

Lankydamasis Maine Lietuvių Bendruomenėje „Atlantas” konsulas ragavo omarų.
Juliaus Pranevičiaus asmeninio archyvo nuotr.

Pokalbis su kitų amžių rašytojais – tai beveik kelionė – René Descartes

Pieno Ežeras

Kunigas tėvas Antanas Saulaitis SJ bendravo su mumis per Skype. Živilės Gurauskienės nuotr.

amžina žmonių
dvasių buveinė

Pieno Ežeras 
yra amžina žmonių dvasių buveinė,
Tukanų ir kitų.

Dangaus Namai
yra amžina Saulės ir jo šeimos buveinė.

Mėnulio Namų Ežeras
Baltasis yra amžinoji mėnulio buveinė.

Žemės Namai yra laikinoji vieta, praeinantis laikas, 
tai vieta, skirta būtybių, 
pasiųstų atgal į Žemę
po to, kai gyveno kitose gyvybės formose,
gyvenimams perkeisti. 
Žemės Namuose nėra nei mirties, nei senatvės,
nei gimimo, nei ligų.

(,,Namų Pavadinimai”)
– 2 psl. 

JOVITA 
BELIAK-ANTANAVIČIENĖ

Tikriausiai nesuklystume
sakydami, jog viena
mėgstamiausių JAV Lie-

tuvių Bendruomenės New Yor-
ke susibūrimo vietų – Lietuvos
generalinis konsulatas. Nese-
niai atšventusi 90-metį viena il-
giausiai veikiančių Lietuvos
Respublikos diplomatinių at-
stovybių visuomet plačiai at-
veria duris ne tik konsuliniais
klausimais besikreipiantiems
lietuviams, bet ir visiems ben-
draminčiams, puoselėjantiems
meną, kultūrą ar norintiems
padiskutuoti ekonominiais ir
investiciniais klausimais. 

Bene kiekvieno konsulate
surengto koncerto metu, dis-
kusijoje ar parodos atidary-
me sveikinimo žodį taria Julius
Pranevičius, generalinio kon-
sulo pareigas pradėjęs eiti
2015 m. pradžioje. Visuomet
nuotaikingas generalinis kon-
sulas per kelerius metus spė-
jo tapti daugelio draugu, da-
lyvauja ir veikloje už konsula-

Generalinis konsulas New Yorke kviečia
galvoti apie būsimą šimtmetį

to ribų. Pokalbiui apie diplomato kelią, New
Yorke praleistus metus ir nuveiktus darbus
susitikome generalinio konsulo kabinete,
iš kur atsiveria vaizdas į šurmulingąją 5th
Ave. Kaip visuomet, konsulas  Pranevičius
pasidomi asmeniniu gyvenimu, paklau-

sia, kaip sekasi, prisimena kalbėtas temas
ir pasiteirauja apie ateities planus. Trum-
pai apžiūrime ant sienos kabantį Amerikos
žemėlapį, grįžtame prie mūsų susitikimo te-
mos ir keliaujame į studijų laikus.  

– 4 psl. 
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Šiomis nepaprastomis kosminėmis struktūromis
knygoje aprašomi penki laikai nuo pasaulio sutvė-
rimo iki šių dienų. Penkios erdvės, penki pasaulio
lygmenys, kuriuose kiekvienas dievas turi savo
vietą. Vienos gentys save vadina Mėnulio sūnumis,
kitos – Saulės, tarsi tai būtų jų prasmės, būties ir ga-
limybių išraiška.

Tai Pietų Amerikos tukanų genties indėnų su-
kūrimo mitas, prieš kelis dešimtmečius užrašytas ku-
nigo Kazimiero Bėkštos SDB, aistringo indėnų kal-
bų ir kultūrų tyrinėtojo, vieno žymiausių taikomo-
sios antropologijos žinovų Brazilijoje, kurį jam pa-
pasakojęs tukanų genties žynys Gabriel dos Santos
Gentil. 

Tukanų ir portugalų kalbomis užrašytą mitą į
lietuvių kalbą išvertė kunigas jėzuitas A. Saulaitis,
kartu su redaktore Elvyra Kučinskaite bandydamas
išlaikyti originalų tų žmonių kalbos ritmą, kad
kiekvienas sakinys skambėtų kaip Psalmė. Knygos
vertime, kartais net einant į kompromisą su lietuvių
kalba, išlaikomas tamprus ryšys su  tukanų kalba.

Pristatydamas knygą  tėvas Antanas kalbėjo apie
indėnų pasaulėjautoje atsispindinčią kosmologiją,
gamtą, dievybes, namų statybą, vaizduojančią pa-

saulio modelį  –  „tai tarsi mūsų šiaudiniai sodai, at-
spindintys visatos erdvę”. Tai tarsi pirmykščių
žmonių Šventasis Raštas, tik Pasaulio Kūrėjas tu-
kanų mite įvardijamas moteriškosios giminės ka-
tegorija.  Pasak A. Saulaičio, tautos, kuriose Kūrė-
jas suvokiamas  kaip moteris, yra taikingesnės, to-
dėl ir knygoje „Pieno ežeras” daug motinystės įvaiz-
džių. Knygos skaitymas – lyg pokalbis apie tikėjimą
kitu lygmeniu, kuris mus visus praturtina ir suar-
tina.

Antroji knygos dalis  –  didžiulė 800 nuotraukų
negatyvų kolekcija iš indėnų janomamų gyvenimo.
Kun. K. Bėkštos fotoaparatu fotografavo patys in-
dėnai, jose fiksuodami savo gyvenimą tarp 1970–1980-
ųjų. Su baltaisiais ši gentis susitiko 1955-aisiais, kas
lėmė dideles jų nelaimes –  prievartą, ligas, sąmo-
ningą naikinimą. „Šiomis dienomis popiežius Pran-
ciškus paskelbė, kad 2019 metų spalį vyks Vyskupų
sinodas, skirtas Amazonijai”, – sakė  tėvas Antanas.

„Nuotraukose, jei įsižiūrėsite atidžiau, tukanų
genties indėnai nėra nuogi, –  juokavo tėvas Anta-
nas, – pakanka plunksnos nosyje, kad galėtum jaus-
 tis patogiai apsirengęs.”

Galerijos direktorės A. Zimkienės perskaityta iš-
trauka iš knygos atspindi tukanų tikėjimo dalį, su-
sijusią su pagarba Gamtai:

Pieno Ežeras – amžina žmonių dvasių buveinė

Jei augalas žydi, 
o aš įkvepiu oro, kupino žiedo kvapų,
tai į mane tarsi įeitų šio augalo kraujas. 
Žiedo kvapas kyla aukštyn, 
su šiuo kvapu susitiks Saulės Šviesa, 
tarsi kvapas įeitų į Žemės Senelio lytį.

Renginį užbaigė tėvo Antano Saulaičio palai-
minimas. 

Direktorė dėkojo Grasildai Reinytei  bei ku-
nigui Antanui Baniuliui ir visai Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijai, o prieš pakviesdama vi-
sus į salę tradicinių užgavėnių blynų, priminė, kaip
tėvas Antanas save parsiduodavo blynams ir tapęs
Blynų karaliumi vykdavo jų kepti pas laimėtoją į
namus. 

„Šiandien to nepadarysime”, –  apgailestavo
Asta Zimkienė, tačiau prie kiekvieno stalelio iš-
dėliotos  iš asmeninio Astos archyvo blynus ke-
pančio kun. A. Saulaičio nuotraukos padėjo trum-
pam pabūti kartu. 

Beje, visos knygos iki renginio pabaigos buvo
nupirktos,  o  norintieji  jų  įsigyti galėjo  užsisa-
kyti Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos raš-
tinėje. 

Pokalbį su t. A. Saulaičiu per Skype vedė Grasilda Reinytė,
eiles skaitė Asta Zimkienė.

Į knygos sutiktuves susirinko įvairių kartų žmonės. Dainos Čyvienės nuotraukos
Iš ekrano t. A. Saulaitis pranešė apie rengiamą Vyskupų si-
nodą, skirtą Amazonijai.

Tęsdami t. Antano tradiciją kepėme užgavėnių blynus.



mestos vergystės trombą?
Vasaros moksleivių stovyklose kuriame filmus

apie partizanus. Regisi, kad būtent pokario tema yra
vienas iš neblogų ,,dekolchozivatorių”. Pažadina, mo-
tyvuoja, paduoda sveikesnio, drąsesnio ir pilietiš-
kesnio partizaniško kraujo. (Netgi tai, kad tie vaikų
sukurti filmai paskui Youtube sulaukia per šimto
tūkstančių peržiūrų irgi šį bei tą pasako. Pvz., filmu -
kas ,,Brolis”. (https://www.youtube.com/watch?v =
TRC5dCsTYA8) 

III
Neblogas šuntas yra ir dainos – kokybiškos, pra-

smingos, primenančios, kad esam ir galim būti gra-
žūs, kilnūs, jautrūs. Ieva Narkutė, Svaras, ,,Skylė”,
Domantas Razauskas, Eglė Sirvydytė, liaudies ba-
ladės, Vytauto Kernagio dainos ir pan. Šių dainų
,,šuntai” galėtų/turėtų skambėti ir troleibusuose, ir
valdžios institucijose ir prekyb’centriuose. Jau ne-
kalbant apie LRT. 

Kažkada Kaltinėnuose kunigavo Petras Linke-
vičius, kuris miestelį buvo įgarsinęs ir aplink baž-
nyčią bei centrinėje aikštėje leido tylią itin kokybišką
klasikinę muziką. Žmonės pasakodavę, kad vien
nuo to šiame gražiame Žemaitijos miestelyje ėmęs
mažėt nusikalstamumas bei girtuoklystės. 

Ta pačia proga galima prisimint ir
kažkurį Londono merą, prieš gerą de-
šimtmetį samdžiusį muzikos akade-
mijų studentus, kad tie naktimis pa-
griežtų smuikais nykesniuose narko-
tikų pardavimo skersgatviuose. Minė-
ti reiškiniai iš ten sparčiai ėmė dingti,
pernelyg neatitiko klasikinės muzi-
kos ir narko’baronų ,,dažniai”. 

IV
Lankydamas Santaros ligoninėje sergantį tėvą,

kalbinau jį motyvuodamas sveikti, veikti, ir šio bei
to klausinėjau – ,,O ką dar norėtum padaryt, kokie
reikalai dar likę?” 

Ir jis ėmė kalbėt apie Čiurlionį, kaip apie neiš-
naudotą Lietuvos brendą. Anot tėvuko, Čiurlionis
esąs geriausias raktas mūsų tapatybei atrakinti, stip-
rinti. Tiek patiems susivokti ir prisiminti, kas esa-
me ir kodėl, tiek atvykusiems trumpai drūtai prisi-
statyt. Pradėti reikėtų nuo Čiurlionio vardo sutei-
kimo Vilniaus tarptautiniam aerouostui, gal netgi de-
koruoti aerouostą Čiurlionio ženklais. (Jais, beje, ga-
lėtų puikuotis ir Palanga ar kiti tarptautiniais be-
tampą kurortmiesčiai.) Čiurlionio kultūros institu-
tas Lietuvoje – toks reiškinys gal irgi būtų neprošal?

Bet esminė vieta, anot tėvo, yra mokykla, kur
Čiurlionis galėtų/turėtų būt dėstomas nuo pirmosios
klasės (spalvinimo knygelės, komiksai) iki pat dvy-
liktos. Ir nebūtinai tiktai per dailės, muzikos ar li-
teratūros pamokas. Matematikos, fizikos, chemijos
uždavinius taipogi galima ,,sučiurlionint”. Man-
ding, kiekvienai klasei galima rast tinkamą Čiur-
lionio suvokimo laiptelį ir taip ugdyt mistinę kos-
minę/gamtinę pasaulėvoką, kurią paliko didžiausias
mūsų genijus.  

I
Kai žmogui užsikemša magistralinė

širdies kraujagyslė ir gresia infarktas,
jam atliekama operacija, vadinama šun-
tavimu. T.y. – iš kitos kūno vietos, tarki-
me kojos, paimama sveika kraujagyslė
(vad. šuntas), kuris įsiuvamas prie šir-
dies, tuo būdu apeinant užsitrombavusią
zoną. Tada kraujas ir vėl ima tekėt nor-
maliai, maitindamas širdį. 

Šią procedūrą kažkada man detaliai išaiškino
profesorius Vytautas Sirvydis, kai buvo operuojama
mama. Nusivedė į kabinetą ir su širdies maketu ran-
kose pademonstravo visą operacijos eigą. 

II
Turbūt esu nepataisomas pasakų rašytojas, nes

visad patinka personifikuoti, sužmoginti ne tik ark-
lius arba peles, bet ir žvaigždes, valstybes. Tad ret-
sykiais pagalvoju: o ką, jeigu ir Lietuvai gresia
koks nors infarktas, jeigu, tarkime, pagrindinė Lie-
tuvos širdį maitinanti kraujagyslė yra beveik užsi-
kimšusi kolchozinėmis penkiasdešimtmetės oku-
pacijos atmatomis: pavydais, goduliais, melais bei ki-
tais mielais vergiškais prasikeikimais. Tada Lietu-
va dūsta, širdis stoja, jai trūkta oro, ji darosi irzli, pik-
ta - kaip ir kiekvienas žmogus, nujaučiantis pabai-
gą. Akivaizdu, kad norisi bėgti, kur akys mato – kuo
toliau nuo šios sargdinančios, o gal net marinančios
situacijos. Arba svaigiai užsimiršt, nusikaušt pra-
mogose ir ganduose, ir bent taip ,,atšvęsti” nebe-
mokėjimą būti.    

Tuomet gal ir čia reikalingas šuntas? Tik pra-
džioje svarbu išsiaiškinti, kurioje Lietuvos kojoje dar
būtų galima rasti tą sveiką kraujagyslę, šuntą, ku-
rio pagalba gal pavyktų apeiti kolchozinį kadaise pri-

Šuntas
VYTAuTAS V. LANDSBERGIS
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V asario 15–20 dienas JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) Krašto val-
dybos vicepirmininkė informa-
cijos reikalams Laima Liutikienė

praleido Lietuvoje susitikdama su tais,
kuriems rūpi, kas vyksta šiapus  Atlan-
to. Šio vizito gimtinėje tikslas buvo
plačiau supažindinti visuomenę su Ben-
druomenės veikla, jaunimo progra-
momis ir pasidalinti mintimis apie ar-
timiausius galimos partnerystės planus. 

Pirmoji diena. Ilgai laukto isto-
rinio filmo apie lietuvių tautos laisvės
troškimą, tragiškus likimus ir rezis-
tencinę kovą „Pelėdų kalnas” premje-
ra Forum Cinemas Vingis kino teatre
(projekto, skirto atstatyti istorinį Pe-
lėdų kalną Kauno centre, kvietimu).
Premjeroje dalyvavo Prezidentas Val-
das Adamkus, Lietuvos valdžios at-
stovai ir politikai, žinomi visuome-
nės veikėjai. Vakaro metu Šimtmečio
proga L. Liutikienė pasveikino susi-
rinkusiuosius JAV LB vardu ir filmo
kūrybinei grupei įteikė simbolinį pa-
ramos čekį.

Filmo premjera ir aktualūs  pokalbiai
JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė šimtmetį sutiko Lietuvoje

Antroji diena. LRT laidos „Labas
rytas” žiūrovams buvo papasakota
apie tai, kuo ypatingas JAV LB vaid-
muo siekiant Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo, kodėl čia gyvenan-
tiems svarbu išlaikyti ryšį su Lietuva
ir kaip Bendruomenė švenčia Nepri-
klausomybės dieną. Vėliau susitikta su
projekto „Kurk Lietuvai” atstovėmis –
Kristina Belikova ir Aurelija Olend-
raite. Kalbėta apie glaudesnių ryšių ir
bendravimo poreikį tarp pasaulio lie-
tuvių ir juos vienijančių ar jiems skir-
tų organizacijų, apie galimybes suma-
žinti mus skiriantį nuotolį, kurti ben-
dras programas, sudaryti palankes-
nes sąlygas pasaulio lietuvių jauni-
mui artimiau bendrauti su ben-
draamžiais Lietuvoje. 

Trečioji diena. Susitikimas su
„Pelėdų kalno” projekto atstovu, Vo-
kietijos Kaselio miesto Lietuvių Ben-
druomenės vicepirmininku Modestu
Mastavičiumi, su kuriuo buvo aptartos
galimybės į projektą įtraukti Lietuvių
išeivijos studentų stažuotės (LISS)
programos dalyvius tiek savanoriavi-
mo, tiek ir kultūrinės programos as-
pektais, o taip pat – perspektyva paro-
dyti filmą JAV lietuviams. Buvo tarta-
si dėl projekto sklaidos JAV ir toli-
mesnio bendradarbiavimo galimybių.

Aplankytos kolegės Užsienio reikalų
ministerijoje, Užsienio lietuvių de-
partamente, kurios perdavė JAV LB
visą glėbį lietuviškos atributikos.

Ketvirtoji diena. Susitikimas
su „Lietuvos žinių” žurnaliste Milda
Kniežaite ir pokalbis apie LISS prog-
ramą. Tęsiant tą pačią temą, apsilan-
kyta ir Vilniaus universitete. Šio susi-
tikimo metu su universiteto Partne-
rystės prorektore Greta Drūteikiene,
Komunikacijos fakulteto studijų sky-
riaus prodekanu dr. Martyno Petriku,
Tarptautinių ryšių skyriaus admi-
nistratoriumi Juliumi Pukeliu ir Vie-
šosios komunikacijos vadovu Ervinas
Spūdžiu diskutuota, kaip LISS stažuo-

čių programą padaryti įdomesne, tei-
kiančia dalyviams daugiau įgūdžių ir
įspūdžių, o programos organizato-
riams – galimybę pasisemti patirties at-
einančių metų programoms. Buvo ta-
riamasi, kaip efektyviau organizuoti
programos administravimą, o taip pat
dėl galimybių bendradarbiauti su uni-
versitetu ne tik studentų stažuočių, bet
ir gimnazistų savanorystės progra-
mos klausimais.

Penktoji diena. Susitikimas su
Jungtinių Tautų Migracijos agentūros
informacijos centro komanda. Susiti-
kimo metu centro vadovė prof. Audra
Sipavičienė, projektų koordinatorius
Justinas Uba ir L. Liutikienė diskuta-
vo apie tai, kaip šis centras ir JAV LB
bendruomenė galėtų bendradarbiauti,
stiprindami pasaulio lietuvių ryšį su
Lietuva, efektyviau informuodami apie
galimybes grįžti ir įsikurti Lietuvoje,
o taip pat pasikeista idėjomis dėl kitų
potencialių JAV LB ir centro bendra-
darbiavimo perspektyvų ir sričių.

Vizitą vainikavo dalyvavimas tie-
sioginėje „Žinių radijo” laidoje „Ak-
tualusis interviu”, kur su žurnaliste
Asta Lataityte-Cibiene kalbėtasi apie
taip, kaip suartinti Lietuvoje gyve-
nančius ir po pasaulį išsibarsčiusius
lietuvius. 

JAV LB informuoja, kad L. Liuti-
kienė į Lietuvą keliavo savo lėšomis, o
simbolinio paramos čekio „Pelėdų kal-
no” kūrybinei grupei suma buvo 1 000
dolerių. 

Parengė Meda Piečytė

Laima Liutikienė – laidos ,,Labas rytas” viešnia.

JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė in-
formacijos reikalams pasveiki no ,,Pelėdų kal-
no” kūrėjus. Susitikimas su JT Migracijos agentūros informacijos centro komanda. 
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RYTYS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Atkelta iš 1 psl.

Domėjosi Europos Sąjungos 
reikalais

Dar būdamas paauglys Julius Pra-
nevičius suklusdavo išgirdęs kalbant
apie Lietuvoje vykusias permainas,
Sąjūdį ir Lietuvos Nepriklausomybės
kelią. „Man visą laiką buvo įdomi is-
torija, politika, geografija”, – savo pa-
sakojimą apie ankstyvą diplomato ke-
lio pasirinkimą pradėjo konsulas. Tuo
metu pasirodė nauja disciplina – tarp-
tautiniai santykiai, kurie sudomino bū-
simą diplomatą. 

Generalinis konsulas New Yorke kviečia galvoti apie būsimą šimtmetį
„Tuo metu Lietuva dar net nebu-

vo pradėjusi derybų dėl stojimo į ES,
bu vo tik didelis noras. Tuo metu aš
maniau (lygiai taip pat galvoju ir da-
bar), kad Lietuvai tai didelė galimybė.
Jeigu mums pavyktų įšokti į tą trau-
kinį, tapti ES ir, žinoma, NATO na-
riais, padarytume tai, ko per visą Lie-
tuvos istoriją galbūt nepavyko pada-
ryti – įsitvirtinti Vakarų struktūrose.
Man tai atrodė prasminga ir įdomu, ir
raciona liai galvojant – perspektyvu.
Pradėjau gilintis į ES reikalus, pra-
dėjau dirbti Užsienio reikalų minis-
terijoje (toliau – URM), – dalyvavau
konkurse ir laimėjau”, – apie kelią, at-

Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius (k.) ir jo žmona Diana Pra-
nevičienė su legendiniu generolu Colin L. Powell, JAV Valstybės sekretoriumi, vadova-
vusiu JAV diplomatijai Lietuvos stojimo į NATO metu.                          Shahar Azran nuotr.

Julius Pranevičius kartu su New Yorko šokių grupe  „Tryptinis” dalyvavo Baltimorėje vy-
kusioje šokių šventėje. 

darbo pasirinkimo sritis natūraliai
susiaurėjo. „Radau kompromisinę sri-
tį, kuri man pasirodė labai prasminga
– Europos Sąjunga (ES). Gal kiek neį-
prastas dalykas, kad į diplomatiją, į už-
sienio reikalus atkeliavau per ES rei-
kalus, bet tuo metu man tai buvo labai
įdomi sritis”, – apie pasirinkimą kal-
bėjo J. Pranevičius. 

jimo į ES etapuose. „Pirmininkavimo
metu buvau to padalinio (Pirminin-
kavimo ES Tarybos departamento) di-
rektorius. Ir po pirmininkavimo atro-
dė natūralu keisti sritį, daryti kažką
nauja”, – apie pokyčius pasakojo ge-
neralinis konsulas. Nebijantis, o netgi
mėgstantis iššūkius diplomatas drąsiai
kandidatavo į tuo metu atsilaisvinusią

generalinio konsulo New Yorke vietą. 
„Ne tiek daug žinojau apie Ame-

riką ir New Yorką, bet žinojau. Tai
buvo sritis, susijusi su išeivija, su
JAV lietuviais. Kaip ir istorinė ‘byla’.
Manyje pradėjo bruzdėti istorikas.
Man visada būdavo smagu skaityti
knygas, kapstytis archyvuose, domėtis,
kas  kaip vyko. Supratau, kad dabar,
mums jau esant ES ir NATO, diplo-
matija gali padėti ir stiprinti ekono-
miką. Amerika – tokia milžiniška rin-
ka. New Yorkas – toks didelis mega-
centras. Atrodė, tai vie-
ta, kur galima daugiau-
siai padaryti gero ir įdo-
maus”, – pasakojo J. Pra-
nevičius.

Laiko susipakuoti
lagaminus buvo likę vos
2–3 mėnesiai, per ku-
riuos taip pat buvo ne-
mažai užduočių – rasti
gyvenamąją vietą New
Yorke, pasirūpinti vai-
kų mokyklomis ir pan.
Šeima į šiuos geografi-
nius pasikeitimus rea-
gavo labai ramiai: „Vai-
kai tuo metu buvo visai
nedideli. Išvažiuoti į
Ameriką, New Yorką
jiems turbūt skambėjo
neblogai. Čia greitai įsi-
traukė į įvairias veiklas
– tiek lietuviškas, tiek
amerikietiškas. Lanko
mokyklą, rado draugų,
pomėgių. Mano žmona
irgi diplomatė. Mums
susiklostė palankios ap-
linkybės – aš dirbu kon-
sulate, o žmona darbuo-
jasi Lietuvos Respubli-
kos misijoje prie Jungti-
nių Tautų organizacijos”. Diplomati-
ja žavi tuo, jog gana lengvai gali keis-
ti tiek geografinę padėtį, tiek sritis –
gali būti konsulinės srities specialis-
tas, vėliau tapti ekonomikos žinovu, at-
sakingu už investicijas ir eksportą, o
dar kitoj rotacijoj gali domėtis teisi-
niais klausimais. 

Kuo konsulą sužavėjo 
New Yorkas

Prieš paskyrimą generaliniu kon-
sulu J. Pranevičius nebuvo lankęsis
Amerikoje, tai buvo pirmoji šeimos ke-
lionė į šį žemyną. „Nesitikėjau tokio
New Yorko įvairiapusiškumo. Iš tik-
rųjų tai tautų katilas – tiek žmonių,
tiek kultūrų, tiek tradicijų. Visa kita
– tai didmiestis su savo triukšmais,
kamščiais”, – pirmuosius įspūdžius at-
vykus į New Yorką prisimena diplo-
matas. 

Džiaugsmingai pašnekovas pasa-
koja apie savo pirmąjį susitikimą su
JAV lietuvių bendruomene, su kuria
susitiko likus mėnesiui iki persi-
kraustymo. „Konsulate vyko Tautos
fondo tarybos posėdis. Pamačiau tai,
ką ir galvojau – bendruomenė yra la-
bai įvairi, įvairios kartos – ir seniai at-
važiavusieji, ir naujai. Tai, kad isto-
rijos čia bus daug, supratau iš pirmos
dienos. Ir organizacijos yra senos, ir
visų keliai skirtingi, kiekviena istorija
yra verta knygos. Pirmi susitikimai
parodė – čia yra gyvas miestas, čia yra

Tik žvilgterėjęs į Lietuvos generalinio konsulato New Yor-
ke ekspoziciją, konsulato svečias prof. Liudas Mažylis (d.)
rado tris Vasario 16-osios signatarų pasirašytus doku-
mentus. Kairėje – Lietuvos generalinis konsulas New Yor-
ke Julius Pranevičius.

kapitalas, pinigai, įvairios industri-
jos ir inovacijos, – liūdna nebus. Tas
pirmas įspūdis buvo labai geras, ir jis
niekur nedingo po poros metų”, – pri-
simena Julius Pranevičius.  

Konsuliniai reikalai ir lietuvybės
palaikymas

Nepaisant tiesioginių reikalų, ku-
rie turi būti tvarkomi sklandžiai ir
efektyviai, konsulato misija yra taip
pat įsitraukti į lietuvišką veiklą ir lie-

tuvių bendruomenei padėti išlaikyti
lietuvybę Amerikoje. Ne tik dalyvau-
jant, bet ir koordinuojant bei skatinant
veiklą. „Kitas dalykas, apie ką lietuvių
bendruomenė aktyviai kalba ir aš su-
sitikimuose stengiuosi pabrėžti – ne-
kurti atskiro pasaulio, nekurti Lietu-
vos Amerikoje, bet galvoti, kaip ben-
druomenė galėtų įsitraukti į Lietu-
vos veiklą, padėti svarbiausiais Lie-
tuvos gyvenimo klausimais. Ar tai
būtų Lietuvos saugumo stiprinimas, ar
ekonominiai interesai, ar paprasčiau-
sias Lietuvos pristatymas, siekiant
pritraukti turistus ar investicijas, ar
skatinti eksportą iš Lietuvos. Tai tokie
yra bendradarbiavimo sąlyčiai, – lie-
tuvybės palaikymo svarbą pabrėžia
konsulas. – Ryšys labai svarbus ir
tarpvalstybiniuose santykiuose. Kuo
daugiau atsiras asmeninių ryšių, tuo
Lietuvos – Amerikos saitai bus stip-
resni. Tai yra labai svarbu ir politi-
niais, ekonominiais ir saugumo as-
pektais”. 

„Tada yra ekonominis dalykas,
kad mūsų gamintojai Lietuvoje atras-
tų rinką čia – Amerikoje, kad mūsų
produktai sėkmingai pasiektų ameri-
kietiškas parduotuves. Kad kai ame-
rikiečiai mąsto apie gamybos plėtrą ir
ieško šalių, kur galima būtų įsikurti ir
vystyti verslą Europoje, jų stebimoje
erdvėje atsirastų Lietuva. Tai ilgalai-
kis, bet labai kilnus tikslas. Tuo būdu
tikrai manau, kad padedame ne tik Lie-
tuvai kelti ekonomiką, kurti darbo

„Pasirodė pirmosios laidos Vil-
niaus universiteto Tarptautinių san-
tykių ir politikos mokslų institute.
Tuo metu tai buvo prestižinė mokslo
sritis ir institutas. Ir man pavyko įsto-
ti”, – tęsė pašnekovas. J. Pranevičius
pasakoja, kad pradėjus studijuoti tarp-
tautinius mokslus, diskutuojant ben-
dromis temomis su bendraminčiais,

vedusį į URM, pasakoja J. Pranevi-
čius.  

Sudomino išeivijos istorija

Dabartinis konsulas ES reikalais
rūpinosi iki pat išvažiavimo į New
Yorką, apie 15–16 metų. Per tuos metus
diplomatas buvo aktyvus visuose sto-



5DRAUGAS 2018 KOVO 1, KETVIRTADIENIS

vietas  ir didinti gerovę, bet padedame ir amerikie-
tiškoms įmonėms. Aš nesijaučiu meluojąs tuomet, kai
‘pardavinėju’ Lietuvą. Savo darbo kultūra, efekty-
vumu mes amerikiečiams esame tinkama šalis”, –
apie tikslus siekiant stiprinti dvišalius ryšius pa-
sakoja pašnekovas. 

Lietuvių Lietuvoje ir Amerikoje skirtumai

Siekiant pateisinti visų lūkesčius, didelę laiko
dalį konsului tenka bendrauti su JAV lietuviais, su
kuriais jis mielai pasišnekučiuoja ir po oficialių ren-
ginių. Pasmalsavome, ar JAV lietuviai skiriasi nuo
Lietuvoje gyvenančių lietuvių. „Lietuva yra nuo-
stabus kraštas. Aš kiekvieną vasarą važiuoju į Lie-
tuvą. Ką bepasakočiau – kaip man čia, Amerikoje,
New Yorke, gera ir smagu gyventi, bet iš tiesų ge-
riausia šalis ir šauniausia vieta gyventi yra Lietu-
va. Čia žmonės tikri, šilti ir artimi, lengvai supran-
tami. Lietuva yra puiki šalis, bet yra dalykų, kur ga-
lime tobulėti. Amerikoje kai kurie dalykai yra pa-
žangesni – pirmiausia – žmonių pilietiškumas, drą-
sa, ryžtas; jie turi savo nuomonę, vertybes, pasiruo-
šę jas ginti. Niekas nenusileis ir nepasakys: ‘Ai, da-
rykit kaip norit’. Amerikiečiai bus visada ryžtin-
gesni”. 

„Okupacijos laikotarpis mums yra palikęs at-
spaudų – nedrąsumo, mažesnio pasitikėjimo savimi.
To Amerikoje yra daugiau. To mes galime pasimo-
kyti. Kitas dalykas, ko mums Lietuvoje trūksta – tai
pagalbos vieni kitiems arba suvokimo, kad aš esu at-
sakingas už save ir aplinką ir jeigu man sekasi gerai,
aš turiu ir kitiems padėti – dalyvauti labdaringoje
veikloje, paaukoti pinigų, – kas yra normalus vi-
suomeninis gyvenimas. Čia yra geriau suprantama,
kad niekas nieko neišspręs už tave – pats turi imtis
ir spręsti, tvarkyti savo gyvenimą ir aplinką, kad būtų
mažiau neteisybės, skurdo, vargo. Mums trūksta lab-
daringumo, dosnumo. Tai galime drąsiai importuo-
ti iš Amerikos”, – savo pastebėjimais dalijasi Julius
Pranevičius, generalinio konsulo pareigas einantis
jau 4-tus metus. 

Amžinasis konsulo variklis

Generalinio konsulo pilna visur – jis skuba da-
lyvauti ir lietuviams svarbiuose renginiuose, mi-
nėjimuose, kartu su lietuviais bėga maratoną, sa-
vaitgaliais žaidžia krepšinį ar dalyvauja tautinių šo-
kių repeticijose. Dažnai konsului tenka svečiuotis ir
kitose valstijose. „Mes vis pakalbame šeimoj ir
draugams pasakoju, kad jeigu ir nebūčiau konsulas,
jeigu būčiau tik šiaip čia kokiais nors reikalais at-
važiavęs, greičiausiai irgi dalyvaučiau bendruo-
menės veikloje. Man įdomu, prasminga. Nors, ži-
noma, nėra paprasta išvažiuoti kiekvieną savaitga-
lį”, – sako pašnekovas. 

Abu konsulo vaikai (dukra ir sūnus) yra taip pat
aktyviai įsitraukę į lietuvišką veiklą – lanko litua-
nistinę Maironio mokyklą, skautauja, dalyvavo dai-
nų šventėje Čikagoje. Su visa šeima konsulas šoko ir
New Yorko šokių grupėje „Tryptinis” Baltimorėje vy-
kusioje šokių šventėje. Konsulą galime išvysti ir krep-
šinio aikštelėje, dabar jau garbingose veteranų var-
žybose. „Krepšinis yra įdomus fenomenas Amerikoje.
Yra keletas dalykų, kurie suburia lietuvių ben-
druomenę natūraliai. Krepšinis – vienas iš jų. Dar su-

New Yorko Centriniame parke vykusiame Sausio 13-osios bėgime Julius Pranevičius da-
lyvavo su šeima. Juliaus Pranevičiaus asmeninio archyvo nuotraukos

Art Deco stiliaus viešbutyje JW Marriott Essex House New Yorke vasario 16 dieną iškilmingai
pažymėta Vasario 16-osios šventė. Dalyvavo garbingi svečiai, koncertavo vyrų ansamb-
lis „Tolimi aidai”. Ievos Sireikytės nuotr. 

buria dainos, šokiai. Žmonės noriai aukoja savo lai-
ką ir pinigus nuvažiuoti kad ir tolimus atstumus su-
žaisti keletą varžybų, po to susitikti su bičiuliais, pa-
bendrauti... Tai vienija. Čia krepšinis visai kitaip žai-
džiamas. Tai kitokia kultūra, kitokia tradicija”, –
krepšinio paslaptis atskleidžia konsulas.

Darbas su litvakais

Mūsų pokalbiui įpusėjus J. Pranevičius temą pa-
kreipia į kitą pusę ir pradeda pasakoti apie bendra-
vimą su litvakais – žydų bendruomene. „Džiugu, kad
vis daugėja supratimo, jog mūsų šalies istorijoje buvo
svarbus žydiškas elementas. Ne tik kiek daug sukū-
rė Lietuvos žydai, bet ir tai, kad yra labai daug pa-
sitraukusių iš Lietuvos žydų, jų palikuonių, kurie to-
liau save išdidžiai vadina litvakais. Ir tas sentimen-
tas yra svarbu. Jį pakūrenti ir palaikyti yra naudinga

dėl daugelio priežasčių. 
Vienas dalykas – dėl istorinės, moralinės, to, kas

įvyko holokausto metu, kai buvo išnaikinta 95 proc.
Lietuvos žydų. Mes turime suprasti, kad lietuviai,
Lietuva tuo metu labai daug neteko. Ir kai tai su-
pranti, kai per tai peržengi, ypač jeigu įvertini, kad
ir dalis lietuvių kolaboravo su naciais holokausto
metu, prasideda kitas etapas – galvojimas apie ateitį.
Ką daryti, kad mūsų ryšiai su jų giminaičiais, jų pa-
likuonimis, kurie yra Amerikoje, įgautų pozityvesnį
atspalvį? Kad mes rastume istorinių elementų, ku-
rie mus jungia, kurie galėtų padėti statyti bendrą at-
eitį, padėtų litvakams iš naujo atrasti Lietuvą”, –
naują ateitį skatina kurti pašnekovas. 

„Netikiu, kad šis procesas bus greitas ir lengvas,
bet tai, kas vyksta ir ką matau susitikimuose, nu-
teikia optimistiškai. Yra žmonių, kurie pasako: ‘Aš
gal ir norėčiau, bet kažkada močiutė, tėvai sakė, kad
niekada nekelčiau kojos į šitą šalį’... Bet visada at-
siranda žmonių, kurie sako: ‘Noriu nuvažiuoti, no-
riu pažiūrėti’. Ir jie atvažiuoja kaip turistai, ieško-
dami savo šaknų, giminės istorijos. Grįžta kaip
Lietuvos draugai, gal ir kaip investuotojai, ben-
dradarbiai mokslo srityje. Tokie dalykai yra ne tik
garbingi, bet ir naudingi”, – apie kilnius siekius ir
artimesnį bendradarbiavimą su žydų bendruomene
kalba Julius Pranevičius. 

Nuveiktų darbų sąrašas ilgas

Konsulate vyko daug susitikimų, diskusijų,
atidaryta parodų, o kiek dar svečių priimta per pa-
staruosius metus. Konsulato nuveiktų darbų sąra-
šas ilgas. Konsulas J. Pranevičius per likusius me-
tus tęs Amerikos ir Lietuvos suartinimo, Lietuvos
ekonominio gyvenimo skatinimo darbą, kad iš-
vykdamas galėtų jaustis padaręs viską, ką galėjo. 

Šiemet, minint Lietuvos valstybės nepriklau-
somybės atkūrimo jubiliejų, generalinis konsulas Ju-
lius Pranevičius primena, jog JAV yra viena iš ne-
daugelio vietų, kur Vasario 16-oji minima jau 100-ąjį
kartą (Lietuvoje daug dešimtmečių to negalėjome da-
ryti). Šimtmečio proga jis kviečia galvoti apie bū-
simą šimtmetį, kad Lietuva būtų saugi ir klestinti,
o lietuvybė būtų gyva ne tik Lietuvoje, bet ir JAV. 

Julius Pranevičius (antroje eilėje ketvirtas iš d.) – dažnas sve-
čias lietuvių renginiuose.

Generalinį konsulą New Yorke Julių Pranevičių (pirmas iš d.) galima išvysti ir krepšinio aikštelėje.
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Lietuvių mokykla Vašingtone Vasaris Nr. 15

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”. Ūla Olson, 3 a klasė

Sveikiname
Lietuvą

Sveikinu Lietuvą šimtojo gimta-
dienio proga. Lietuva, Tu tokia
graži, tokia tolima ir mylima.

Mums esi pati gražiausia šalis, su ža-
liais miškais, pilnais grybų ir uogų.
Lietuvoje ir medžiai turi savo istoriją.
Gandrai, skrendantys virš galvų, kaip
balti angelai.

Lietuva, Tavo pati seniausia ir
gražiausia kalba. Mes džiaugiamės,
kad kalbame lietuviškai ir galime puo-
selėti šią kalbą.

Lietuva, mūsų protėvių žeme, būk
laisva amžinai. Laikyk savo širdyje
tautos senąsias tradicijas. Išsaugok
žmonių kultūrą, kad mes visi būtume
kultūringi ir mylintys. Mes linkime,
kad būtų išsaugoti Lietuvos bokštai ir
paminklai, istoriniai senamiesčiai, no-
rime, kad piliakalniai stovėtų tvirti
kaip uolos. Kad aukštas Televizijos
bokštas iš toli matytųsi, nes jis tapo is-
toriniu paminklu.

Linkiu, kad būtų saugoma Lietu-
vos gamta: žalios pievos, tyvuliuojan-
tys ežerai, baltas kopų smėlis, didingi
medžiai, kad gėlės žydėtų ryškiomis
spalvomis, kad sveiki augtų visi auga-

lai, kad žmonės mylėtų savo žemę,
savo kraštą, savo šalį.

Kristupas Vorobjovas, 8 klasė

Mūsų Lietuva bus laisva visada. Ji
stovėjo stipri šimtą metų. Tūks-
tantis metų, kai Lietuvos vardas

žinomas pasauliui. Tūkstančiai žuvy-
čių žiba įvairiausiomis spalvomis ir
plaukioja Lietuvos vingiuotose upėse.
Saulės nušviesti gintarai blizga kaip
deimantai Baltijos  jūros smėlyje. Tam-
si jūra tapo mėlyna kaip safyrai. Žyd-
ras dangus ir lininiai debesėliai šypsosi
žemei. Aukščiausi medžiai – ąžuolai,
klevai – žaidžia su auksine Saule ir
šoka, ir linguoja su šiltu vėjeliu. Vaikai
linksmai laksto po pieveles, o mamos
skina narcizus ir tulpes iš darželio ir
sveikina Lietuvą. Linkime Lietuvai
klestėti dar tūkstantį metų ir dau-
giau...

Izabelė Vilimas, 6 klasė

Sveikinu Lietuvą šimtojo gimta-
dienio proga. Linkiu laimės, mei-
lės ir gėrio. Kad šalis plėstųsi ir

būtų tokia graži visada, kaip dabar. Gy-
vuok, Tėvyne, kad žmonės būtų lai-
mingi ir savo šypsenomis apšviestų pa-
saulį. Kad Saulė spindėtų ir niekada ne-
būtų šalta. Kad būtum visada laisva.

Karolina Ličkūnaitė, 6 klasė

Redaktorės žodis 

V
asaris – aktyvios pilietinės veiklos mėnuo: ruošimasis šventei, repeticijos, patriotinių

dainų tekstų mokymasis, akcija „Iškelk trispalvę” ir pagaliau baigiamasis akordas – Va-

šingtono lietuvių bendruomenės Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio koncertas. Kon-

certas prabėgo greitai, o džiaugsmo pakanka visam mėnesiui. Mokiniai laimingi, kad puikiai

sudainavo, tėvai patenkinti savo vaikų pastangomis, mes visi džiaugėmės gražia švente – iš-

gyvenome dvasinį pakilimą. Tokios šventės sustiprina pilietiškumo jausmą, sužadina dar di-

desnį norą tęsti lituanistinę tautinę veiklą, jausti atsakomybę už darbo ir veiklos kokybę, nes

tai labai prasminga.

Mokytoja Marija Dainienė

Pirmoje eilėje iš k.: Renata, Patricija, Sofija,  antroje – Kristupas, Jonas, Izabelė.                                             
Mokyklos archyvo nuotr.

Aš sveikinu Lietuvą 100-ojo gimta-
dienio proga. Tėvyne, linkiu, kad
būtum laisva dar ilgai, ilgai. Tegul

visi žmonės būna laimingi ir lietuvių
kalba skamba iš jų lūpų, kad vaikai
trokštų mokintis lietuvių kalbos. Kad
niekada nebūtų karo. Kad lietuviai
rūpintųsi šalies gamta. Kad Baltijos
jūra dar ilgai turėtų gintarų. Kad Klai-
pėdoje būtų šilta vasara ir vaikai galėtų
žaisti lauke. Kad Lietuvos oras būtų
gaivus. Kad tokia būtų graži Lietuva,
kokią aš ją prisimenu.

Sofija Vorobjovas, 6 klasė 

100metų! Su gimtadieniu, miela
Lietuva! Tu esi mano gimtoji

šalis, mano mamos, tetos, močiutės, se-
nelių gimtoji šalis. Tau teko iškentėti
daug mūšių, o tavo pasakos baigiasi lai-

mingai. Tavo gražios dainos ir šokiai la-
bai  smagūs. Baltijos jūros šaltos ban-
gos skalauja Tavo krantus, o man sma-
gu žaisti su pajūrio smėliu. Kaip gražiai
Tavo paukščiai čiulba, kokie skanūs
Tavo vaisiai ir daržovės. Su gimtadie-
niu, Lietuva! Aš myliu Tave! 

Patricija Pupinė, 5 klasė

Lietuvai, mūsų Tėvynei, 100 metų –
tai labai brangi proga. Lietuva kaip
augantis ir žaliuojantis medis, gra-

žus ir vasarą, ir žiemą. Linkiu, kad Lie-
tuva amžinai žaliuotų, kad siūbuotų
žali miškai, kad jūroje plaukiotų gra-
žiausios žuvys ir nevalgytų vienos
kitų, kad gyvūnai mylėtų vieni kitus ir
žaistų kartu, kad žmonės mylėtų Lie-
tuvą.

Renata Sujeta, 5 klasė

Mokytoja Renata Loman.
Bee Me Photo/Aistė Ray nuotr.

Mano lietuvis draugas L

„Kas tau labiausiai patinka Lietu-
voje?”– tokį klausimą uždaviau
savo pirmokams vieną pirmųjų

šių mokslo metų pamokų. „Sviestas.
Važiuoti pas močiutę, nes pas ją visa-
da labai įdomu. Pilys. Pilys! Nežinau.
Baltijos jūra. Nežinau. Mano lietuvis
draugas L”, – atsakė mokiniai.

Man tikriausiai taip pat Lietuvo-
je labiausiai patinka mano draugas A.

Mano pirmokai jau šešiamečiai,
daugelis jų lanko lietuvių šeštadieni-
nę mokyklą nebe pirmus metus, todėl
gerai pažįsta vieni kitus, turi tikrai
gerų draugų. Kitaip galbūt jiems ne-
sinorėtų dar ir šeštadienį anksti keltis,
dar visiškai neišsibudinus iš miego,
kalbėti (kai kuriems) beveik užsienio
kalba, stengtis ištarti tuos sudėtingus
dvigarsius, šnypščiančias priebalses,
pagaliau – skaityti. Juk žodžiai patys
nesušoka į burną, juos iš puslapio rei-
kia pažadinti, susidraugauti – ir tik
tada jie paklūsta. Kaip ir mano pir-
mokai. Suprantama, draugai – stip-
riausia motyvacija.

Dar vaikams labai svarbu žaidi-
mai lauke, ypač jeigu su jais dūksta
mano nepakeičiamas pagalbininkas
ir dešinioji ranka Vaidas Valys. O jei-
gu dar prie jų prisijungia padėjėjas To-
mas Sujeta – tikra šventė!

Dar jiems patinka planšetinių
kompiuterių klasė. Nors tik kartą per

mėnesį, bet labai mėgstama. Pirmokai
prisijungia prie „Žiburėlio” progra-
mos ir susikaupę nugali visas užduotis.
Būna netgi beveik tylu. Kartais. 

Labai teigiamai juos veikia muzi-
ka. Dosni ir reikli mokytoja Viktorija.
Kaskart naujos, gražios dainos, rateliai,
instrumentai ir žaidimai. Paskui net aš
pati keletą dienų niūniuoju ,,Lapę sna-
pę”…

Lietuvos pažinimas, dėstomas is-
torijos mokytojo Povilo Misevičiaus, -
tiesiog pasakų ir stebuklų šalis. Atro-
do, jei tik būtų įmanoma, vaikai sulįs-
tų į jo atsinešamą ekraną, nes pamokos
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metu tiesiog nevalingai visa klasė pa-
mažu slenka vis artyn, slenka nuo
savo kėdžių, kai kurie net gulomis
šliaužia, kad tik arčiau: paliesti, pirš-
tu žemėlapyje besti, su rodomais vaiz-
dais susilieti, į karžygius ir kuni-
gaikščius persikūnyti. Po to, pertrau-
kos metu, kautynės tęsiasi, mojuojant
įsivaizduojamais kalavijais…

Rašymas ir skaitymas – sunkiau-

sia. Kaskart kitokia dienos tema –
kiek lengviau. Matau, kaip nelengva iš
žaidusių, lipdžiusių ir piešusių darže-
linukų pavirsti akademiniais pirmo-
kais. Ypač judresniems. Tačiau ir tai
įveikiama, kol tėveliai skiria laiko
namų darbams ir lietuviškų knygų
skaitymui. Kol yra tas lietuvis draugas
L…

Pirmokų mokytoja Renata Loman

Mokytoja Renata Loman scenoje  su mokiniais koncerto metu. 
Bee me Photo/Aistė Ray  nuotr.

Trečios klasės mokinė Paula Martinson dar visai nedidelė mergaitė, kurios jau tre-
čią kūrinėlį pristatome skaitytojams. Ji subtili, su nevaikiškai giliu požiūriu į gyve-
nimą, draugystę. Mergaitė kūrybinga: daug skaito, mėgsta dainuoti, piešti, todėl savo
kūrinius pati iliustruoja. Linkime Paulai sėkmės ir lauksime būsimų jos kūrinių.

„Atžalyno” info

Lapė Meila ir meška Kaula gyveno
dideliame miške. Meila buvo keis-
ta lapė: niekada nepasilikdavo urve

kartu su savo broliais ir seserimis, jai
labiau patiko išlįsti į lauką ir tyrinėti
girią. Ji jau daug žinojo apie visus
miško gyventojus. Kartą, uostinėdama
miške, Meila susidūrė su gauja vilkų.
Lapė pažino kai kuriuos jauniklius, bet
suaugusių – ne. Jaunikliai, ją pamatę,
bandė paslėpti, bet buvo per vėlu, jie ne-
begalėjo padėti – vilkai ruošėsi skaniai
vakarienei, o, kol ateis valgymo metas,
Meilą surišo. Kol vilkai tarpusavy šne-
kučiavosi, Meila aštriais nagais nu-
traukė virvę, tada, norėdama vilkus su-
klaidinti, sviedė pagalį į vieną pusę, o
pati kiek galėdama greičiau nuskuodė
į kitą pusę ir pabėgo. Tačiau greitai ji
nustebo pamačiusi, kad ją ėmė perse-
kioti ir apsupo dar daugiau vilkų! Bet
staiga iš kažkur išdygo didžiulė meška,
puolė vilkus ir juos po vieną išguldė.
Meila padėkojo meškai. Jos susipažino:
Meila – Kaula. Lapė paklausė meškos,
ką ji čia veikia. Kaula paaiškino, kad
tėvai tiesiog paliko ją miške vieną, o
lapė papasakojo, kad jai namuose pa-
prasčiausiai nepatiko. Jos abi nu-
sprendė, kad gali draugauti. Kadangi
kaupėsi lietaus debesys, draugės susi-
rado nedidelę olą ir ten praleido nak-
tį. Kai nubudo, pamatė, kad yra ap-
suptos medžiotojų. Jos susižvalgė ir ke-

lis medžiotojus nu-
kovė, bet iš slėptuvių
jų išlįsdavo vis dau-
giau, todėl Meila ir
Kaula puolė iš visų
jėgų bėgti. Kaula
buvo greitesnė, tad
Meila užšoko jai ant
nugaros. Jos atitolo
nuo medžiotojų, bet
pamatė, kad pribėgo
skardį ir upę jo papė-
dėje. Grįžti nebuvo
galima – būtų įkliuvę
medžiotojams, o tada
– liūdnas galas, todėl

šoko nuo skardžio į šaltą upę. Meška ge-
rai plaukė, o lapė laikėsi jai ant nuga-
ros ir sakė, kur plaukti, kad išvengtų
iš vandens kyšančių akmenų. Jos lai-
mingai pasiekė krantą. Meila nubėgo
ieškoti malkų laužui, o Kaula nuėjo žve-
joti. Paskui jos susirado apleistą olą,
kur buvo saugu. Meila ir Kaula su-
prato: kartais patirdama skausmą, ne-
laimę susirandi tikrą draugę.

Paula Martinson, 3b klasė

Paulos Martinson piešinys.

Jau rugsėjį pradėjome akciją „100
gražiausių žodžių Tėvynei”. Pir-
mieji žodžiai buvo esminiai: tėvynė,

himnas, trispalvė, laisvė, taika, Vil-
niaus bokštai. Žodžius rašėme ant sim-
bolinių medžių lapų ir kiekvieną šeš-
tadienį, sugiedojus himną, paskelbda-
vome mokiniams gražius ir svarbius
žodžius ir žodžių junginius, kurie bū-
dingi Lietuvai: Kernavės piliakalniai,
Gedimino pilis, Katedros aikštė, Tele-
vizijos bokštas, Birutės kalnas, Palan-
gos tiltas, sraunusis Nemunas, Stel-
mužės ąžuolas, Puntukas... Ir taip au-
ginome žodžių medį.  Visiems buvo ką
veikti su tais žodžiais: istorijos moky-
tojas aiškino sąvokas, pasakojo apie
tuos objektus, paminklus, rodė juos
plakatuose, ekrane; vaikai, kurie jau
buvę Lietuvoje ir matę, pasakojo savo
įspūdžius. Išsiaiškinę reikšmes, rašė sa-
kinius su tos dienos žodžiais. Sukaupę
didesnį kiekį žodžių, rašė tekstus, kur-
dami Lietuvos paveikslą. Ypač neleng-
va buvo tiems, kurie tik pradėję mo-
kytis lietuvių kalbos. Buvo siejami žo-
džiai su teigiamais jausmais ir išgy-
venimais, kvapais ir prisiminimais,
parinkti labai malonūs žodžiai: senelių
sodyba, motinos rankos, šulinio van-
duo, naminė duona, sūris su kmynais,
liepų medus, mėtų arbata... Girdint
tuos žodžius, prieš akis išplaukdavo Lie-
tuvos gamtovaizdis: rugiagėlių laukas,
gandralizdis, raudonsnapis gandras, ži-
butės, rūtos šakelė, grybų lietus, ge-
gutės kukavimas, paukščių virtinė,
laumės juosta, Joninių laužai, žydin-
čios vasaros, žvaigždėtos naktys... Mo-
kiniai rašė: „Pačią trumpiausią vasa-
ros naktį degė, liepsnojo Joninių laužai
ant aukščiausių piliakalnių.” (Sofija)
„Nidoje pro langą mačiau raudoną
saulėlydį, kai saulutė slėpėsi į Baltijos
jūrą.” „Rugiagėlės lyg žydras upelis, bė-
gantis per javų lauką.” (Patricija) Kai
surinkome, surašėme ir išmokome 100
gražiausių žodžių, artėjant Lietuvos
gimtadieniui, vasario 10 dieną, mo-

kyklos kieme papuošėme medį tais žo-
džiais ir iškaišėme gėlėmis, kad medis
žydėtų. Tai – mokyklos dovana 100-ojo
gimtadienio proga Tėvynei Lietuvai.
Visa mokyklos bendruomenė (vaikai,
mokytojai ir mokinių tėvai) šia akcija
pasveikinome Lietuvą ir atkreipėme
dėmesį į vieną svarbiausių ir bran-
giausių Lietuvos turtų – lietuvių kalbą.
Gerai mokytis ir mokėti šią kalbą, esant
taip toli nuo Lietuvos, kai kuriems net
niekada nebuvus joje – tai irgi dovana
Lietuvai. Šventėje dalyvavo Lietuvos
Respublikos ambasados diplomatas Ta-
das Kubilius, kuris savo kalboje iškėlė
kalbos mokėjimo reikšmę ir vertę. Visi,
susikibę rankomis, apjuosėme žodžių
medį, giedojome Lietuvos himną ir iš-
kėlėmę trispalvę. „ Medelis, papuoštas
gėlėmis, lapais ir žodžiais, simbolizuo-
ja augančią, amžiną, nemirštančią Lie-
tuvą”, – rašo Izabelė Vilimas.

Ši akcija – tai įžanga į Vasario 16-
osios minėjimą. 

Štai, ką teigia 8 klasės mokinys
Kristupas Vorobjovas: „Ši akcija buvo
labai naudinga ir maloni, kuria iš-
reiškėme savo meilę Lietuvai ir paro-
dėme savo kalbos žinias. Kiekvieną
šeštadienį medžiui pasipuošus vis ki-
tais žodžiais, maži vaikučiai turėjo ga-
limybę išgirsti visiškai naujus žodžius,
niekada jiems negirdėtus, – taip galėjo
išplėsti savo lietuvišką žodyną. Mes, vy-
resnieji mokiniai, savo klasėse rašėme
eilėraščius, naudodami šiuos žodžius.
Mūsų meilė lietuvių kalbai yra nenu-
galima. Aš daug sužinojau apie lietuvių
kalbą, kad ji viena seniausių Europos
kalbų, viena iš dviejų baltų kalbų, savo
skambėjimu panaši į lotynų kalbą. Ne-
gali  sakyti,  kad  esi lietuvis, nežino-
damas ir nemokėdamas lietuvių kal-
bos.”

Tomas Sujeta,  
3b klasės mokytojos pagalbininkas 

Tomas Sujeta.
Bee Me Photo/Aistė Ray nuotr.

Akimirkos iš Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio koncerto.
Bee me Photo/Aistė Ray nuotraukos

Paula Martinson, 3 b klasė.
Šeimos albumo nuotr.

Lapės ir meškos draugystė

100 gražiausių žodžių Lietuvai
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Nuteisti už antivalstybinę veiklą 
Klaipėda („Vakarų ekspresas”,

ELTA) – Klaipėdos apygardos teismas
ėmėsi antivalstybine veikla kaltinamų
trijų vyrų bylos. Visi jie nepripažino kal-
tės.  58-erių šiaulietis Žilvinas Razminas,
44-erių kaunietis Giedrius Grabaus-
kas, ir 48 metų Šilutės rajone   gyve-
nantis Olegas Titorenko kaltinami kurs-
tymu prieš bet kokios tautos, rasės, et-
ninę, religinę ar kitokią žmonių grupę.

Ž. Razminas kaltinamas dar ir
antikonstitucinių grupių ar organi-
zacijų kūrimu bei veikla, be to, viešai
raginęs smurtu pažeisti Lietuvos Res-
publikos suverenitetą. O. Titorenko
kaltinamas ir neteisėtai įsigijęs ir dis-
ponavęs šaunamuoju ginklu.

Teisiamuosius ir juos palaikan-
čius asmenis filmavo bei kalbino vie-
nos Rusijos televizijos darbuotojai.

Vyras nuteistas laisvės atėmimu 9
mėnesiams, bausmės vykdymą atide-
dant vieneriems metams.

Kaip skelbiama, platinti lapeliai,
skatinantys kovoti už tautinę ir so-

cialistinę revoliuciją, prieš okupacinę
„JAV-NATO kariuomenę”, geros valios
žmones kviesti nesmurtiniu būdu prie-
šintis valdžiai.

O. Titarenkai skirta subendrinta
9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė už
abu jam inkriminuotus nusikaltimus.
Bausmės vykdymas atidėtas viene-
riems metams. 

G. Grabauskas visiškai išteisintas
neįrodžius, kad padarė nusikalstamą
veiką.

Nuosprendis už nelegalius skiepus
Vilnius (BNS) – Klaipėdos apy-

gardos teismas buvusią medikę ir bu-
vusios medikės įmonę „Imunoprofi-
laktikos tarnyba” pripažino kaltais dėl
neteisėto vertimosi ūkine, komercine,
finansine, profesine neteisėtai tei-
kiant skiepijimo paslaugas.

Buvusiai medike ir jos įmonei
teismas skyrė po beveik 190 tūkstančių
eurų baudas. Teismas taip pat konfis-
kavo daugiau nei pusę milijono eurų,
kurie, įtariama, gauti neteisėtai tei-
kiant skiepijimo paslaugas.

Ikiteisminis tyrimas atskleidė,
kad 74 metų Margarita Jadvyga Ma-
lukienė, būdama įmonės direktore ir
gydytoja, veiklą ne vienerius metus
vykdė be licencijos, suteikiančios tei-
sę teikti bendruomenės slaugos ir šei-
mos medicinos paslaugas. Tokios li-
cencijos neturėjo ir įmonė, skiepyti pa-
cientų nei įstaiga, nei gydytoja teisės

Vilnius (ELTA) – Per dieną apie
tai, kad nedalyvaus šį savaitgalį vyk-
siančioje Kaziuko mugėje, praneša po
kelis prekeivius, sakė mugės organi-
zatorius Vytenis Urba. 

„Tikslaus skaičiaus, kiek daly-
vių nebeatvyks, nežinau. Tai nėra di-
delis skaičius. Daugiausia išsigandu-
siųjų šalčių ir dėl to nusprendusių ne-
dalyvauti – iš pietinių šalių, dau-
giausia – italai. Mat šiemet sulauksi-
me svečių net iš 19-os šalių”, – sakė V.
Urba.

Šaltis gasdina Kaziuko mugės prekeivius 

JAV skelbs naujas sankcijas Rusijai
Washingtonas (ELTA) – JAV

iždo sekretorius Steven Mnuchin pa-
reiškė, kad per 30 dienų laikotarpį
bus paskelbta apie naujas sankcijas
Rusijai.

Praėjusią savaitę S. Mnuchin sakė,

kad sankcijos Rusijai rengiamos.
„Rengiame sankcijas Rusijai, galiu

patikinti, kad procesas vyksta”, – sakė
jis ir pridūrė, kad apie naujas bau-
džiamąsias priemones bus paskelbta
artimiausiomis savaitėmis.

Niūriai vertina Trump politiką 
Washingtonas (BNS) – JAV eko-

nomistai ne itin optimistiškai vertina
įvairius šalies Prezidento Donald
Trump administracijos sprendimus
ir prognozuoja biudžeto deficito augi-
mą bei nepalankias imigracijos ir už-
sienio prekybos politikos pasekmes
ilgalaikėje perspektyvoje.

Tačiau mokesčių sumažinimas ir
reguliavimo sušvelninimas trumpuo-
ju laikotarpiu padarys teigiamą po-
veikį, parodė apklausa.

Daugumos respondentų nuomo-
ne, dėl mokesčių reformos bendrojo vi-
daus produkto (BVP) augimo tempas
2018 metais paspartės 0,25–0,75 pro-
cento.

Beveik pusė – 43 proc. – apklaus-
tųjų mano, kad reguliavimo sušvelni-
nimas paskatins ekonomikos augimą,

tačiau 40 proc. prognozuoja, kad tei-
giamas poveikis bus stebimas tik ar-
timiausiu metu, o ilgalaikėje per-
spektyvoje pasekmės bus nepalankios.

Dauguma respondentų (61 proc.)
Prezidento administraciją ragina
stengtis sumažinti biudžeto deficito
ir BVP santykį. Dar daugiau apklaus-
tųjų – 86 proc. – mano, kad dabartinės
mokesčių ir biudžeto politikos rezul-
tatas bus priešingas norimajam.

Nepaisant Prezidento pažadų, maž-
daug 80 proc. respondentų iš vyriau-
sybės šiemet nelaukia jokių reikš-
mingų infrastruktūros projektų.

Praėjusią savaitę Baltieji Rūmai
paskelbė Prezidento ekonominę prog-
nozę, pagal kurią JAV BVP šiemet pa-
didės 3,1 proc., o ilguoju laikotarpiu
augs po vidutiniškai 2,8 proc. per metus.

Estijos banke V. Putino giminaičių pinigai
Talinas (Diena.lt) – Per „Danske

Bank” Estijos filialą plauti pinigai
buvo susiję su Rusijos prezidento Vla-
dimiro Putino giminaičiais ir Rusijos
saugumo tarnybos FSB darbuotojais,
rašo Didžiosios Britanijos leidinys
„The Guardian”, remdamasis nutekė-
jusiais tyrimų duomenimis.

2013-ųjų vasarą „Danske Bank”
darbuotojai aptiko, kad Didžiosios Bri-
tanijos bendrovė „Lantana Trade LLP”
pateikė tikrovės neatitinkančius veik-
los duomenis, tvirtindama, kad jos fi-
nansinė apyvarta yra kukli. Tačiau pa-
aiškėjo, jog šiai bendrovei priklausė la-
bai solidžių sumų indėliai, o jos mo-
kėjimai kasdien siekdavo milijoną
eurų. „Lantana Trade LLP” sąskaita
buvo atidaryta 2012-ųjų pabaigoje ir už-
daryta po 11 mėnesių.

Banko darbuotojams iš pradžių
nesisekė nustatyti tikrųjų „Lantana
Trade LLP” savininkų, kurie slėpėsi už
Maršalų bei Seišelių salose registruo-
tų ofšorų, tačiau vėliau paaiškėjo, kad
tarp jų buvo Rusijos prezidento pus-
brolis Igoris Putinas ir su FSB susiję
asmenys.

Pasak informatoriaus, „Danske
bank” Estijos filialo darbuotojai išsi-
aiškino, kad „Lantana Trade LLP”
buvo glaudžiai susijusi su 2016-aisiais
veiklą nutraukusiu Rusijos „Proms-
berbank”, kurio valdyboje dirbo V.
Putino pusbrolis. Į įtariamųjų sąrašą
taip pat pateko ryšių FSB turintis ban-
kininkas Aleksandras Grigorjevas bei
Aleksejus Kulikovas, kuris 2016 metais
buvo suimtas ir apkaltintas didelio
masto finansinėmis machinacijomis.

ES piliečiai sprunka iš Jungtinės Karalystės
Londonas (ELTA) – Iš Jungtinės

Karalystės (JK) išvykstančių Europos
Sąjungos (ES) piliečių skaičius yra
didžiausias per dešimtį metų, rodo
Nacionalinio statistikos biuro duo-
menys, informuoja BBC.

Apytikriais skaičiavimais, per
metus iki rugsėjo iš JK išvyko 130
tūkst. ES piliečių, o tai didžiausias
skaičius nuo 2008 metų. Tuo tarpu

220 tūkst. ES piliečių atvyko gyventi į
JK, bet tai 47 tūkst. mažiau nei anks-
tesniais metais. Dėl šių priežasčių
migracijos saldo (skirtumas tarp at-
vykstančių ir išvykstančių iš JK ES pi-
liečių) žemiausias per penkerius me-
tus – 90 tūkst.

Duomenys taip pat rodo, kad dau-
giau JK piliečių emigruoja iš JK nei su-
grįžta į šalį. 

Californijoje matysis automobiliai be vairuotojo
Sacramento, CA (BNS) – Ca-

lifornijos valdžia patvirtino naujas
taisykles, pagal kurias įmonėms
leidžiama valstijos keliuose bandyti
ir naudoti automobilius, kuriuose
nėra vairuotojo.

Anksčiau autonominiams au-
tomobiliams važiuoti valstijos ke-
liais buvo leidžiama tik tuo atveju,
jeigu už vairo sėdėtų žmogus, kuris
prireikus galėtų perimti valdymą.

Vis dėlto pirmajame etape žmo-
gaus dalyvavimo visiškai atsisaky-
ti nepavyks – automobilį turės nuo-
toliniu būdu stebėti operatorius.
Tačiau dabar įmonės keliuose galės
bandyti labiau futuristinio dizaino au-
tomobilius – be vairo, pedalų ir kitų vai-
ruotojui reikalingų automobilio valdy-
mo įtaisų.

Savaeigius automobilius Califor-
nijos keliuose šiuo metu bando apie 50
įmonių, įskaitant „Alphabet”, „Uber”,
„Apple”, GM, „Ford” ir „Toyota”.

Californijos valdžia leido išbandyti valstijos ke-
liuose autonominius automobilius.

Commons.wikimedia.org nuotr. 

neturėjo. Įtariama, kad neteisėtai teik -
dama skiepijimo paslaugas, medikė
uždirbo pusę milijono eurų.

Nustatyta, kad nuo 2010 metų bir-
želio ji neturėjo licencijos, suteikian-
čios UAB „Imunoprofilaktikos tarny-
ba” teisę teikti bendruomenės slaugos
ir šeimos medicinos paslaugas, tačiau
nepaisydama to sistemingai nuo 2000
iki 2015 m. skiepijo asmenis 

Ikiteisminio tyrimo metu surink-
tų duomenų visuma taip pat leido ma-
nyti, kad medikė buhalterinę apskaitą
vykdė iš dalies nesilaikydama teisės
aktų.

Teisėsaugos pareigūnai mano, kad
sukčiaudama ir piktnaudžiaudama,
medikė diskreditavo gydytojo vardą.

Tačiau Klaipėdos apygardos tei-
smas dėl apgaulingo apskaitos tvar-
kymo, sukčiavimo ir piktnaudžiavi-
mo moterį išteisino.

„Žinoma, prekeiviai turi atvykti
anksti, kad spėtų pasiruošti, išsikrauti.
Kai kuriems ir atvažiuoti reikia iš
gana toli. Derinsime su Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamentu,
gal galėsime užkurti keletą lauželių,
kad žmonėms būtų kur pasišildyti.
Turime katilų, rėmėjų. O dieną bus mi-
nus penki, dar saulytė pašvies – viskas
bus gerai”, – tikino V. Urba.

Kaziuko mugė rengiama kasmet
paskutinį savaitgalį prieš Šv. Kazi-
miero dieną, kuri minima kovo 4 d.

Kaunas (Savivaldybės info) – Kau-
no taryba nusprendė viešąjį trans-
portą per valstybines šventes mieste
padaryti nemokamą. Nemokamai Kau-
ne bus galima važiuoti Lietuvos vals-
tybės atkūrimo dieną – vasario 16-
ąją, Lietuvos nepriklausomybės at-

Per šventes Kaune autobusai bus nemokami

Policija tiria arklio amžių

kūrimo dieną – kovo 11-ąją ir Valstybės
dieną – liepos 6-ąją. 

Kelionės miesto autobusais ir tro-
leibusais nekainuos Tarptautinę dieną
be automobilio, kuri minima rugsėjo
22-ąją dieną.

Vilnius (BNS) – Šakių rajono po-
licijos pareigūnai tiria galimą doku-
mentų klastojimą – įtariama, kad ark-
lio pase galėjo būti suklastoti gyvūno
gimimo metai.

Marijampolės apskrities policija
pranešė, jog į pareigūnus pirmadienį
kreipėsi Šakių rajono gyventoja, gi-

musi 1975 metais. Ji informavo iš ne-
pažįstamos moters pirkusi arklį, ku-
rio pase buvo nurodyta, jog gyvūnas
yra 6 metų amžiaus, nors iš tiesų yra
24 metų amžiaus. Įrašas dokumente
pataisytas ranka. Policija pradėjo ty-
rimą dėl sukčiavimo, nuostolis – 600
eurų.

O. Titorenko (kairėje), Ž. Razminas (vidury-
je) nuteisti už antivalstybinę veiklą. G. Gra-
bauskas – išteisintas. Ve nuotr.
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VERSLO NAUJIENOS

Penki sėkmingų vadovų principai 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų vasario 28 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,81 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,64 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,64 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,59 €

Lietuva pripažinta kaip viena ge-
riausių valstybių plėtoti pramonei.
Kasmečiame „Cushman and Wake-
field” gamybos rizikos indekse šalis pa-
teko į antrąją vietą tarp 42 vertintų
valstybių. 

Pirmoje indekso vietoje atsidūrė
Kinija, o praėjusiais metais geriausia
pramonei šalimi įvertinta Malaizija
nukrito į trečiąją vietą. 

Lietuva pirmąją vietą užima, nes,
„nepaisant atlyginimų augimo Vidurio

Europoje, darbo kaštai Vidurio ir Rytų
Europoje išlieka žemiausi Europoje.
Darbo kaštai Lietuvoje yra 14 proc. že-
mesni nei Lenkijoje ir 30 proc. žemes-
ni nei Čekijoje”. 

Lietuva regione yra antra po Es-
tijos pagal paprastumą kurti verslą.

Rusija reitinge patenka į 14 vietą,
o Lenkija – 17. Paskutinę vietą užima
Belgija. Latvija ir Estija šiame indek-
se nebuvo vertintos.

ELTA

Lietuva tarp patraukliausių valstybių pramonei

Vilniuje pristatytas
prieš mėnesį įsikūręs tech-
nologijų centras „Block-
chain Centre. „Centro įkū-
rėjų teigimu, viena iš jo
įkūrimo priežasčių yra ta,
kad centras padės Lietuvos
ir užsienio kompanijoms
išeiti į globalias rinkas. 

„Ilgai svarstėme, ko-
kia praktika yra pasaulyje,
kaip tie verslai sugeba už-
augti iki tokio dydžio, kad
užkariautų globalias rin-
kas. Aptikome ‘blochain’
centrų rinką, kurie ieško-
jo Europoje tinkamos lo-
kacijos dar vienam cent-
rui. Dabar dirbame su partneriais
Australijoje ir Kinijoje. Jie ieškojo
būdų, kaip įsilieti į Europos Sąjungos
(ES) rinką. Pasirinko Lietuvą, nes Lie-
tuva yra ES dalis, ir jie, veikdami iš
Lietuvos, gali pasiekti Europos rinkas.
Be to, mūsų teisinis reguliavimas ga-
nėtinai progresyvus”, – kalbėjo „Block-
chain Centre” Vilniuje direktorė Eglė
Nemeikštytė. 

E. Nemeikštytė sako, kad centras
padeda surasti talentus, organizuoja
mokymus tiems, kurie nori susipa-
žinti su „blockchain” technologija
arba pagilinti žinias. Taip pat padeda
verslui pritraukti investicijas, kapitalą,
konsultuoja kampanijas mokesčių
klausimais bei organizuoja nemoka-
mus renginius. 

Šiuo metu „blockchain” centras
Vilniuje bendradarbiauja su 20 proc.

užsienio kompanijų, o visos kitos yra
iš Lietuvos. 

„Blockchain Centre Vilnius” įkū-
rėjas Antanas Guoga teigė, kad šis
centras nesiekia pelno. 

„Jei turi idėją, ‘blockchain’ centras
yra ta vieta, į kurią gali ateiti ir kurti.
Tai ne pelno siekianti organizacija,
aš čia įdėjau kapitalą ir manau, kad są-
žininga pasidalinti su kitais ir leisti
jiems pasiekti daugiau nei aš, nes daug
lietuvių kuria fantastiškus finansi-
nius projektus”, – kalbėjo A. Guoga.

„Blockchain” technologija buvo
sukurta 2009 metais. Tai yra skaitme-
ninė paskirstyta duomenų bazė, ku-
rioje chronologiškai bei viešai įrašo-
mos transakcijos, atliktos bitkoinais
arba kita kriptovaliuta.

„Verslo žinios”

Pristatytas „Blockchain“ technologijų centras

Naujausia interneto naršyklės
„Chrome” versija „Windows”, „Mac
OS”, „Linux” ir „Android” įrengi-
niams nuo vasario 15 d. automatiškai
blokuoja įkyrias reklamas.

JAV milžinės pranešime apie įjun-
giamą reklamų blokavimo įrankį žodis
raktas yra būtent „įkyrios”. Kitaip
nei trečiųjų šalių įrankiai, „Google”
visų reklamų neblokuos, nes įmonė
pati gyvena iš interneto reklamos.
Pernai „Google” pajamos iš viso siekė
beveik 111 mlrd. USD. Pajamos iš rek-
lamos bendroje sumoje sudaro apie 95
mlrd. USD.

„Google Chrome” blokuos tik pa-
čias įkyriausias reklamas: mirgan-
čias animacijas, visą ekraną užiman-
čias reklamas, iššokančius langus,
reklamas su garsu ir tas, kuriose sun-
ku rasti uždarymo mygtuką. Blokuo-
jamos bus ir įprastos reklamos tose
svetainėse, kuriose bendras reklamos
tankis viršija 30 proc., rašo „The Guar-
dian”.

Patikslinama, kad svetainėse, ku-
rios per 30 dienų neatsisakys aukščiau
išvardintų įkyrių reklamų, automati-
niai „Chrome” įrankiai ims blokuoti

absoliučiai visas reklamas. Pirmiausia
tokių svetainių valdytojams praneš
apie netinkamą reklamos praktiką ir
pasiūlys ją pakoreguoti. Jei valdytojas
to nepadarys per 30 dienų, reklamos jo
valdomoje svetainėje bus visiškai už-
blokuotos. Vartotojams,  besilankan-
tiems svetainėje, kurioje užblokuotos
visos reklamos, „Google” apie tai pra-
neš ir internautas galės reklamas vėl
įsijungti.

Imtis priemonių prieš daugelį in-
ternautų nervinančias reklamas nu-
tarė organizacija „Coalition for Better
Ads” (CBA), kuriai priklauso žiniask-
laidos ir technologijų kompanijos, to-
kios kaip „Google”, „Facebook”, „Mic-
rosoft”, „Proctor & Gamble”, „Unile-
ver”, „Thomson Reuters”, „The Was-
hington Post” ir kitos.

Dar prieš įsiūnant reklamos blo-
kavimo įrankius į „Chrome”, „Google”
įspėjo keleto puikiai žinomų svetainių
savininkus, kad jų reklamos praktika
neatitinka naujų CBA standartų. Tarp
tokių minimi „LA Times”, „Forbes” ir
„Chicago Tribune” naujienų portalai. 

.
„Verslo žinios”

Naršyklė „Chrome“ blokuos įkyrias reklamas

Sėkmingas verslininkas žino kai kurias pa-
prastas taisykles. BZNstart nuotr.  

Stebint kai kurių vadovų darbą, susidaro
įspūdis, kad jie laimės kūdikiai, ku-
riems viskas tiesiog puikiai sekasi. Apie
sėkmingų vadovų principus kalba tęs-
tinių mokymų centro asmeninio efek-
tyvumo treneris Tomas Kaulinskas. 

Yra tam tikrų principai, ku-
riuos savo veikloje pritaikę
vadovai visuomet pasiekia ge-

resnių rezultatų.

1. Ankstyva dienos pradžia

Jeigu atkreiptume dėmesį į aukš-
čiausio lygio vadovus, pastebėtume,
jog visi jie keliasi labai anksti. „Ben-
drovės ‘Google’ vadovas keliasi apie 5
val. r., „Apple” – 4:30 val. r., „General
Motors” – 5:30 val. r. Sąrašas nesibaigia
šiais trimis vadovais, prie jų dar būtų
galima prirašyti kelias dešimtis kitų
garsių įmonių vardų”, – atskleidžia pa-
šnekovas.  

Jūs pagalvojote apie vyturius ir pe-
lėdas. Taip, geriausi vadovai yra vy-
turiai. Tinklalapio „Lifehack.com” at-
likta vadovų apklausa parodė, kad 80
proc. sėkmingai dirbančių vadovų ke-
liasi anksčiau nei 5:30 val. r., o kiti pa-
lieka savo lovą iki 6 val. r. „Pradėkite
keltis šeštą ar net anksčiau. Jei tai jums
atrodo misija neįmanoma, pabandyki-
te nueiti miegoti iki 11 val. v. Jeigu da-
bar keliatės daug vėliau, kas savaitę
ankstinkite laiką po 10 minučių, kol pa-
sieksite norimą rezultatą”, – patarimus
dalija asmeninio efektyvumo trene-
ris.

2. Reguliarus fizinis aktyvu-
mas

80 proc. vadovų savo rytą pradeda
nuo mankštos. Tai daro ir jau minėti
milžiniškų korporacijų vadai. Vieni
jų bėgioja, kiti plaukioja, treti užsiima
joga. Pasirinkimas – kiekvienam pagal
skonį ir poreikius. „Fizinis aktyvu-
mas gerina ne tik savijautą, bet ir dar-
bo rezultatus. Dar 1997 m. sporto srityje
dirbantys medikai Hannah Steinberg,
Elizabeth A. Sykes ir Tim Moss tyri-
mais įrodė, kad sportas ne tik gerina
emocinę būklę, kuri kritiškai svarbi
teigiamai darbo atmosferai išlaikyti,
bet ir didina kūrybingumą – gebėjimą
rasti sprendimų sudėtingose darbinė-
se situacijose”, – pabrėžia lektorius.

3. Laikas sau

Ramus pamąstymas savo kabinete,
meditacija, parke praleista valanda ar
bet kokios formos buvimas niekieno
netrukdomam daro didelę įtaiką ge-
riems rezultatams. Daugeliui gerai ži-
nomas verslo pasaulio žmogus Bill Ga-
tes periodiškai išvyksta į savo namą
kalnuose, kad galėtų pabūti vienas ir
pamąstyti”, – kalba T. Kaulinskas. Šie

aukščiausio lygio vadovai aiškiai su-
pranta, jog gebėjimas atsiriboti nuo
visų išorinių įtakų, kad kuo aiškiau pa-
žvelgtų į situaciją iš šalies ir nebūtų
įtraukti į įvykių verpetą, yra vienas es-
minių sėkmės veiksnių.

4. Kūrybingumo puoselėjimas

Atliktais tyrimais, nustatyta, kad
svarbiausia gero lyderio savybė yra kū-
rybingumas. Jis apibrėžtas kaip gebė-
jimas lanksčiai prisitaikyti prie si-
tuacijos ir rasti naujų, dar nenaudotų
sprendimo būdų problemoms įveikti.
„Sėkmingai dirbantys vadovai, susi-
dūrę su problema, 10 proc. laiko skiria
jai įvardyti, o likusius 90 proc. – spren-
dimų paieškoms; o rutinoje paskendę
žmonės 90 proc. laiko skundžiasi ir kal-
ba apie tai, kaip viskas blogai. Stiprūs
vadovai pirmenybę teikia klausimui
„kaip”, o ne „kodėl”, – pasakoja prak-
tikas.

5. Atviras pokalbis ir gebėjimas
išklausyti aplinkinių pastabas

„Manyti, kad jūs itin objektyviai
gebate vertinti save ir savo poelgius,
dažnai klaidinga ar net pavojinga”, –
pabrėžia T. Kaulinskas. Washingtono
universiteto psichologų tyrimai rodo,
kad mes patys niekaip negalime 100
proc. pamatyti savęs iš šalies. Pašne-
kovas teigia, kad norint susidaryti
vaizdo visumą būtina kitų žmonių
nuomonė. Nesvarbu, kas yra tas žmo-
gus: jūsų antroji pusė, draugas, kolega,
psichologas ar asmeninis treneris,
svarbiausia, kad tai būtų nešališkas as-
muo, gebantis jus išklausyti ir girdėti.
Atviruose pokalbiuose galima apie
save atrasti tokių dalykų, kurie anks-
čiau niekada nebuvo atėję į galvą.

Šie penki principai, nuolat taiko-
mi praktikoje, padės jums ne tik geriau
vadovauti ir efektyviau dirbti, bet ir pa-
gerins jūsų asmeninį gyvenimą bei
savijautą. Svarbiausia nuolat prisi-
minti, kad visus asmenybės pokyčius
reikia daryti neskubant, mažais žings-
niais, bet nuosekliai – kiekvieną dieną.
Geriausių rezultatų pasiekia tie, kas
ima vieną principą vienu metu ir, tik
pavertę jį nauju elgesio įpročiu, per-
eina prie kito.

BZNstart.lt

Vilniuje atidarytas tarptautinis „Blockchain Centre”.
Made in Vilnius nuotr. 
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Kepame namie

Užkandinis pyragas su 
alyvuogėmis ir feta

Reikės:
4 kiaušinių
3 šaukštų alyvuogių aliejaus
1/2 puoduko pieno
1 1/2 puodelio + 1 valg. šaukštas mil-
tų
2 arb. šaukštelių kepimo miltelių
1/2 puodelio juodųjų alyvuogių be
kauliukų
150 g (5,3 oz) fetos sūrio
1 šaukšto Provanso žolelių mišinio
8–10 vyšninių pomidoriukų
1/2 arb. šaukštelio druskos
maltų juodųjų pipirų
1 šaukšto cukraus
aliejaus formai patepti

Orkaitę iš anksto įkaitinti iki
180 C (350 F). Stačiakampę kepimo for-
mą ištepti sviestu. Išplakti kartu
kiaušinius, pieną, aliejų ir cukrų.

Miltus persijoti, sumaišyti su
kepimo milteliais ir druska bei pipi-
rais, įberti Provanso žolelių miši-
nio. Į miltus supilti kiaušinių plaki-
nį ir užmaišyti tešlą.

Alyvuoges ir fetą supjaustyti ne-
dideliais gabalėliais, pomidoriukus
perpjauti pusiau ir įmaišyti į tešlą.
Gautą masę sukrėsti į formą. Kepti
apie 1 val.

Ar pyragas iškepęs galima pa-
tikrinti mediniu smeigtuku – iš-
trauktas iš tešlos jis turi būti sausas.

Skanaus!
Jūsų Indrė

Nors šiandien išgirdus žodį „inovacija”
daugelis mūsų vis dar pagal voja apie
kosmose skraidančias raketas, didžią-
ją dalį pasaulyje ir Lietu voje per 100
metų sukurtų inovacijų sudaro pa-
prasti, bet labai naudingi pa tobulinimai
ir išradimai. Jie pa lengvina milijonų
žmonių kasdienybę, o apie šiuos išra-
dėjus dažnai nesa me net girdėję.

Švenčiant Lietuvos valstybės at kū-
rimo 100-metį kviečiame apžvelgti
reikšmingus istorinius įvykius

ir įdomiausias šalyje sukurtas inova-
cijas.

„Didelį impulsą lietuviams išra dė-
jams vystyti savo idėjas suteikė at kur-
ta Lietuvos nepriklausomybė 1918 m.,
taip pat nacionalinio universiteto įkū-
rimas Kaune, sukurta išra dimų įsta-
tyminė bazė, kitų mokslo, medicinos
įstaigų, pirmųjų gamyklų atsiradi-
mas tarpukario Lietuvoje”, – sako
Kęstutis Šetkus, Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūros (MITA) direk-
torius.

Anot jo, Nepriklausomybės lai-
kotarpiu buvo padėti pagrindai ino-
vacijų atsiradimui Lietuvoje ir kryp-
tingai įvairių sričių plėtrai: nuo žemės
ūkio iki mokslo ir technikos laimėji-
 mų.

Pirmasis prekių ženklas

Pirmuoju Lietuvoje įregistruotu
prekių ženklu tapo 1922 m. Kauno
eksporto transporto įmonės regist-
 ruotas Akcinės bendrovės „Ekstran -
sas” prekių ženklas. Jis buvo skirtas
įvairiems žemės ūkio produktams su-
pakuoti ir kitoms prekėms ženklinti.

Jau 1923 m. buvo išduoti ir pir-
mieji laikinos apsaugos liudijimai
Lietuvos pareiškėjams – Kauno inži-
 nieriui J. Kopelovičiui-Jozefenui už iš-
radimą „Plytų sujungimo lietuviško-
ji sistema”, taip pat Kelmės inovatoriui
Baliui Vaicichauskui už išra dimą
„Įrengimas, kaip išgelbėti nuo vandens
žmones ir daiktus”.

Pirmosios išvestos veislės

Labai svarbius darbus Lietuvoje
pra dėjo 1922 m. įkurta Dotnuvos se lek-
cijos stotis, kuri ėmėsi vykdyti auga-
 lų selekcijos darbų programą. Pasėti
pirmieji eksperimentiniai žie minių
kviečių, rugių, miežių, avižų, linų,
bulvių ir raudonųjų dobilų se lekciniai
laukeliai. Po dvejų metų, 1924 m., buvo
sukurta pirmoji lietuviška žieminių
kviečių veislė „Akuo tieji”.

Pirmoji praktinė inovacija

1925 m. Lietuvoje buvo sukurta
pirma praktinė inovacija, greitai pri-
taikyta plačiai ne tik Lietuvoje, bet ir
visame pasaulyje. Tai buvo Lietuvos
universiteto Technikos fakulteto, įsi-

 kū rusio Kaune, studento Alfonso Ma-
 žonio išrastas elektrinis skambutis,
kuris galėjo skambėti keliose vietose
iš anksto nustatytu laiku.

Išradimas netrukus buvo pritai-
kytas pačiame universitete ir pasi-
girsdavo prasidėjus ir pasibaigus pas-
kaitai. Iki to laiko sargas skambin davo
varpeliu.

Antrasis šio jauno Lietuvos ino-
vatoriaus išradimas buvo ranka su-
kama dinamo mašina, kuri galėjo būti
pritaikyta paprastam kino apa ratui.
Šis išradimas galėjo būti naudojamas
kino filmų demonstravimui tose vie-
tose, kur nebuvo elektros.

Pirmasis patentas

1928 m. buvo išduoti pirmieji 5 na-
cionaliniai patentai Anglijos, Da nijos
ir Vokietijos bendrovėms. Pir masis
Lietuvos patentas buvo išduotas už iš-
radimą „Patobulinimas foto grafijos
aparatuose” ir priklausė Anglijos įmo-
nei „Photomaton Parent Corporation
Ltd.”

Pirmasis patentas Lietuvos ino-
vatoriui – Kauno inžinieriui A. Vein -
traubui, kuris užpatentavo išradimą
„Vielinių įvijų ‘X’ raidės pa vidalo įtai-
 sas, neduodąs vieliniam lo vos dug nui
įgriūti”.

Buvo ir gana paprastų buitį pa-
 lengvinančių išradimų, pavyzdžiui,
„Patobulintos grėblos” (patento nr.
323); „Silkėms valyti mašinėlė” (pa ten -
to nr. 529); „Galvos atrama vonioje” (pa-
tento nr. 565); „Rašomajai plunksnai
rašalo laikytojas” (patento nr. 650);
„Kaliošų lako gaminimo būdas” (pa-
tento nr. 794); „Guminis pirštinukas su
2 eilėm šerių viršu tinėj daly dantų va-
lymui ir dantų smegenų masažui”
(patento nr. 1021).

Vėliau, remiantis išlikusia Lie tu-
vos centrinio archyvo bylų medžiaga,
1940 m. kovo 2 d. buvo paskelbtas 1 000-
asis Lietuvos patentas, kuris priklau-
sė Karoliui Jakobsonui iš Kauno, iš-
radusiam būdą muilo milteliams ga-
minti. Per visą to meto Lietuvos pa-
tentinės apsaugos egzistavimą (1928–
1940 m.) buvo išduota daugiau nei 1 000
patentų, iš kurių – 130 Lietuvos išra-
dėjams.

Turtingas aviacijos 
išradimų palikimas

Lietuviai žavėjosi naujovėmis ir
aviacijos laimėjimais, todėl jau 1919 m.
buvo įkurta karo aviacijos mokykla, o
vėliau atsirado ir pirmieji ban dymai
sukonstruoti lėktuvus. Tad ne nuosta-
bu, kad jau 1922 m. Jurgis Dob kevičius
sukūrė pirmąjį lietuvišką sportinį
lėktuvą – medinį monoplaną DOBI-1.

Ilgai nelaukus – 1925 m. buvo su-
 kurtas ir pirmas, pasaulyje Lietuvą iš-
garsinęs lietuviškas originalus mo-
 noplanas ANBO I.

Tai buvo Antano Gustaičio su-

Sportinis lėktuvas ir silkių valymo  –
tarp pirmųjų atkurtos Lietuvos inovacijų

 konstruotas vienvietis mokomasis lėk-
tuvas, kurio fiuzeliažas buvo pa ga-
mintas iš suvirinto plieninio vamz-
 džio ir dengtas audiniu. Sparnai buvo
medinės konstrukcijos, taip pat deng-
 ti audiniu.

1932 m. pagamintas pirmas lietu-
viškas sklandytuvas „Technikas-1”,
kurį su pagalbininkais sukonstravo
inovatorius Bronius Oškinis. 1938 m.
rugsėjo 5 d. atidaryta pirmoji Lie tuvos
oro linijų bendrovė „Lietu vos oro li-
nijos”. Svarbu tai, kad lietuvių avia-
cijos išradimai ir inovacijos pa sauli-
nius išradimus sekė labai nedi delio lai-
ko skirtumu – vos metais-ki tais.

Pirmieji radijo aparatai

Atkūrus Lietuvos nepriklauso my-
bę, pirmoji technologija, sparčiai įsi-
galinti Lietuvoje buvo radijas. Jau kas-
met organizuojamoje Kaziuko mu gėjo
pradėta prekiauti pirmaisiais radijo
imtuvais. 1926 m. pradėjo veikti lietu-
viška radijo stotis Kaune ir ištrans-
liuota pirmoji radijo laida Lietuvoje.
Atsirado nemažai mėgėjų, kurie pra-
dėjo konstruoti radijo imtuvus ir patys.

Lietuvoje pirma radijo imtuvus
ne dideliais kiekiais pradėjo gaminti S.
Brašiškio laboratorija Šiauliuose, Šiau-
lių įmonė „Dubysa”, Studentų techni-
kų draugija Kaune, AB „Ra diotechni-
ka” Kaune. O štai 1935 m. buvo įkurtas

pirmasis Lietuvos radijo aparatų fab-
rikas „Karadi” Kaune. Šios gamyklos
pagamintų pirmųjų aparatų yra išlikę
iki šių dienų. Visi radijo aparatai buvo
registruojami, sa vininkai turėjo mo-
kėti abonemen tinį mokestį.

Lietuvos inovacijų istorija bus
atkurta šventiniame renginyje

Besidominčius Lietuvos inovacijų
istorija, MITA kovo 8 d. kviečia į 100-
mečiui skirtą konferenciją „Lie tu  vos
100-mečio inovacijų DNR: kaip augin-
sime inovatorių kartą?”, kuri skirta
inovacijų ekosistemos dalyviams –
verslui ir mokslui, technologijų kūrė-
jams. Daugiau informacijos:  http://mi -
ta.lrv.lt/lt/simtmetis.

ZenPR info
MITA nuotraukos

MANO VIRTUVĖ

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikišką

„Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stam-
besnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org
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Aldona Rekašienė, gyvenanti Glenview, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol.  Nuoširdžiai dėkojame savo ištikimai skai-
tytojai už palaikymą ir paramą.

Marija Vaitkus, gyvenanti Belleville, IL, kartu su  metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama padės skleisti lietu-
višką žodį išeivijoje.

Romualdas Kašuba, gyvenantis Saint Charles, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos žodžius
skiriame Jums.

Romas Viskanta, gyvenantis West Lafayette, IN, kartu su meti nės
„Draugo” prenumeratos mokes čiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos
žodžius skiriame Jums.

Aldona Juozevičienė, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų pa-
ramą.

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

Dailininkas, skulptorius

A † A
PETRAS ALEKSA

Mirė 2018 m. vasario 27 d.
Gimė 1924 m. rugsėjo 12 d. Ėjučiuose, netoli Kražių, Lie tu vo -

je.
Amerikoje gyveno nuo 1949 m., pastaruoju metu – Orland

Park, IL.
Nuliūdę liko: žmona Laima (Radzytė), sūnus Lucius su žmo -

na Kathy, sūnus Vainis su žmona Laima, dukra Gailė (Leipienė)
su vy ru Edvardu, sūnus Jonas su žmona Diane, anūkai Paulius,
Ne ri jus, Marius, Mikutis, Vilija, Abby, Nida, Gilius, taip pat bro-
lis Vy tautas Lietuvoje bei svainiai Aldona ir Algis Vaičiūnai, jų
vai kai Vaidotas su Žibute, Darius su Vita, Ramonos šeima ir
And rius Kanadoje.

A. a. Petras baigė mokslus Illinois Institute of  Technology
(IIT), vėliau studijavo Art Institute. Jis suprojektavo Čikagos Jė -
zuitų koplyčios altorių, buvo Jaunimo centro Čiurlionio galeri-
 jos direktorius, Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklos (Lit hua -
nian Library Press) vedėjas, mylintis vyras, tėvas ir senelis.

Atsisveikinimas su velioniu  įvyks kovo 3 d., šeštadienį, nuo
9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th
St., Lemont, IL 60439), kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mi -
šios už velionio sielą. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs-
tamus dalyvauti atsisveikinime.

Laidotuvės privačios. 
Liūdinti šeima   

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

2018 m. Gavėnios ir 
Didžiosios savaitės pamaldų 

tvARKARAštIs
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago IL, 60629)

Kovo 17 d., šeštadienį – Bendruomeninis susitaikinimo pamaldos  (išpa-
žintys)  nuo 3 val. p. p. iki 4 val. p. p. 

4 val. p. p. – šv. Mišios

Kovo 25 d.,  Verbų sekmadienį, 9:30 val. r. šv. Mišios anglų k., 11 val. r.
– šv. Mišios lietuvių k.

Kovo 29  d., Didįjį ketvirtadienį, 5 val. p. p. – Paskutinės vakarienės šv.
Mišios.

Kovo 30 d., Didįjį penktadienį, 5 val. p. p. – Kristaus kančios pamaldos.

Kovo 31 d., Didįjį šeštadienį, 4 val. p. p. – Velyknakčio šv. Mišios.

Balandžio 1 d., Velykų sekmadienį, 7 val. r. – Prisikėlimo šv. Mišios lietu-
vių kalba.

9:30 val. r. – šv. Mišios anglų kalba.

11 val. r. – šv. Mišios lietuvių kalba.

***

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija

(5129 Wolf Rd., Western Springs, IL 60558)

Kovo 25 d., sekmadienį, 11:30 val. r. – Verbų-Palmių sekmadienio pamal-
dos su Šv. Vakariene-Komunija.

Kovo 29 d., ketvirtadienį, 8 val. v. – Didžiojo Ketvirtadienio meditacinės
pamaldos žvakių šviesoje su Šv. Vakariene-Komunija.

Kovo 30 d., penktadienį, 6 val. v. – Didžiojo Penktadienio pamaldos su
Šv. Vakariene-Komunija.

Balandžio 1d., sekmadienį, 11:30 val. r. – Šv. Velykų-Prisikėlimo pamal-
dos (Šv. Vakarienės-Komunijos nebus).

SIŪLO DARBĄ IEŠKO DARBO

Sena spintelių gamybos įmonė,
Churchill Cabinet Company,

įsikūrusi Cicero, IL (4616 W. 19th Street),
ieško darbininkų: techninės priežiūros

mechaniko, stalių, surinkėjų. Vertinama
patirtis ir anglų kalbos mokėjimas. Siūlomi

viršvalandžiai ir kitokie priedai.
Skambinti Roger Duba

Tel. 708-780-0070, Ext. 4850.

Medikė ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo. Patirtis, puikios
rekomendacijos, legalūs dokumen-
tai. Tel. 773-757-4532. 

Ieškau globėjos (caregiver) darbo
su gyvenimu. Esu komunikabili, atsa-
kinga, sąžininga, turinti gerą jumoro
jausmą. Turiu patirties slaugant se  nyvo
amžiaus žmones, gulinčius ligos patale.
Vairuoju automobilį. 

Tel. 708-789-3065.
REMKiME DRAuGo FoNDą
www.draugofondas.org

A † A
V.S. ROMUI PUODŽIŪNUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai, sesei
DANUTEI ir sūnums, broliams VIKTORUI  ir STEPUI
su šeimomis bei artimiesiems.

LSS archyvo – muziejaus bendradarbiai 
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Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė išeivijoje kviečia
kovo 4 d., sekmadienį, 1 val. p. p. 

į poezija ir
dainomis perpintą

popietę,
skirtą Šaulių

sąjungos išeivijos
įkūrėjui Vladui

Putvinskiui
atminti.

Meninėje dalyje –
Sandros 

Avižienytės 
poezija, 

Audros Kižytės
ir

Rimanto 
Pažemecko

dainos.
Karšti pietūs, veiks baras.

šAULIŲ NAMAI 2417 W 43rd St. Chicago, IL 60632

Auka – 10 dol. Pasiteirauti tel. 773-875-4531

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

� Floridos lietuviai šį sekmadienį, kovo 4 d.,
kviečiami švęsti Lietuvos Nepriklausomybės
tradiciniame dviračių žygyje Sanibel saloje,
1523 Periwinkle Way, Sanibel, FL 33957
Daugiau informacijos suteiks: Valdis, 239-
560-3569; Domas, 678-897-9163 arba
Zita, 239-322-4303.

� Pasaulio lietuvių centro (PLC) metinis su-
sirinkimas vyks balandžio 22 d., sekmadie-
nį, 1 val. p. p. PLC Lemonte (14911 127th
Street). Registracija – nuo 11 val. r. Susi-
rinkimas yra atviras, jo metu išklausysite atas-
kaitą, išgirsite apie ateities planus, galėsite
užduoti rūpimus klausimus. Balsavimo tei-
sę turi tik PLC nariai. Daugiau informacijos
tel. 630-257-8787. 

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

Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje banketinėje salėje
Lemonte, IL

- akademinė dalis
- meninė programa
- pietūs

REZERVACIJOS 
Aldona Rauchienė 
708/598-7438
aldrauch@gmail.com

RENGĖJAI:
- Lituanistikos tyrimo ir studijų centras
- Mažosios Lietuvos fondas ir draugija
- Vydūno jaunimo fondas

2018 m. kovo 18 d.
12:30 v.p.p.

VILHELMO STOROSTO-VYDŪNO
150-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ 

MINĖJIMAS

,,Aš iš lietuvių tau
tos laukiu, kad

 ji vykdytų žmogaus ir tautos gyvenimo

prasmę, tai esti, kad j
i siektų aukštes

nio, kilnesnio žm
oniškumo".

Auka – 35 dol.

www.draugas.org

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga (ALIAS) organizuoja slidinėjimo
išvyką  ir kviečia visus žiemos sporto mėgėjus kovo 4 d., sekmadienį, atvykti į
Alpine Valley, WI. Keltai veikia nuo  9 val. r. iki 10 val. v.  1:30 val. p. p. susitikime
visi antrame aukšte židinio salėje! Daugiau informacijos apie išvyką  tel. 708-363-
5264.

Alpine Valley Resort W2501 County Road D, Elkhorn, WI 53121
262-642-7374, 800-227-9395 www.alpinevalleyresort.com 

Skautai kviečia visus į tradicinę

KAZIUKO MUGĘ
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE,  14911 EAST 127th ST., LEMONT, IL

9 val. r. ŠV.  MIŠIOS
10 val. r. ATIDARYMAS

KoVo 4 D.
Sekmadienį


