
Sutikime, kad keliavimas dažnai
būna biurokratinis košmaras tiems
asmenims, kurių pasas turi di-
džiu lius migracijos apribojimus.

2015 metais lengviausia buvo
Didžiosios Britanijos arba Jungti-
nių Amerikos Valstijų piliečiams,
jie dalijosi 1 ir 2 vietomis vertin-
giausių pasų lentelėje. Taip pat
nemažai laisvės turėjo Vokieti-
jos ir Švedijos piliečiai, kurie ga-
lėjo keliauti paprasčiau net į
157 pasaulio šalis.

2016 m. britus ir ameri-
kiečius aplenkė Vokietija ir
Švedija. Šių šalių piliečiai,
susitvarkę vizos ar leidimo
formalumus, gali keliauti į
158 šalis.

O kelintoje sąrašo vietoje yra Lietuvos pi-
liečiai?

Jei nori būti laimingas, būk – Lev Tolstoj

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Kovo 11-oji kitaip – 4 psl.

Maasai gentis, Tanzanija – 8 psl
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Iki Lietuvos valstybės šimtmečio liko 329 dienos

Užsienio
reikalų
ministras
lankosi
JAV
Lietuvos užsienio reikalų

ministras Linas Linke-
vičius kovo 21–29 dieno-

mis su oficialiu darbo vizitu
lankosi Jungtinėse Amerikos
Valstijose. JAV valstybės sek-
retoriaus Rex Tillerson kvieti-
mu, kovo 22 d. Washingtone
ministras dalyvavo globalios koalicijos kovai prieš ISIS mi-
nistrų lygio susitikime, kurio tikslas – aukščiausiu lyg-
meniu  aptarti  koalicijos  nuveiktus  darbus  ir nubrėžti
ateities veiklos gaires.

Diskusijų metu dalyviai įvardijo ir aptarė naujas

priemones, kuriomis galima efektyviau kovoti su ISIS. Di-
džiausias dėmesys skirtas strategijai, kaip tęsti kovą su ISIS
Irake ir Sirijoje, humanitarinės situacijos stabilizavimui
išvaduotose teritorijose ir konkrečioms globalios koalici-
jos veikloms Irake ir Sirijoje. – 15 psl.

Vertingiausi pasaulio pasai 2016-aisiais

Vertingiausių pasų lentelė:

1. Vokietija ir Švedija – 158 šalys
2. Suomija, Prancūzija, Šveicarija, Ispanija, Didžioji Bri-

tanija – 157 šalys
3. Danija, Italija, Olandija, Belgija, Pietų Korėja, Norvegi-

ja – 156 šalys
4. Singapūras, Liuksemburgas, Australija, Portugalija, Jung-

tinės Amerikos Valstijos – 155 šalys
5. Graikija, Airija, Japonija – 154 šalys

6.  Kanada, Naujoji Zelandija – 153  šalys
7. Čekijos Respublika, Vengrija – 152 šalys

8. Malta, Malaizija, Islandija, Australija – 151 šalys
9. Lenkija – 150 šalių

10. Slovėnija, Slovakija – 149 šalys
11. Latvija – 148 šalys

12. Kipras, Estija, Lietuva  – 147 šalys
Paskutinę vietą vertingiausių pasų lentelėje  užima Afganistano

vastybė ( 94 vieta) –  jos piliečiams leidžiama aplankyti tik 24 vals-
tybes.        

gotour/lt info

JAV valstybės sekretorius Rex Tillerson skaito pranešimą ministrų susitikime, skirtame kovai su
ISIS.                                                                                                                                                         AP nuotr.



vijos rusų diskriminaciją, tačiau J.
Mazeiks, būdamas žmogaus teisių eks-
pertas, profesionaliai apgynė savo ša-
lies politiką. Jis paaiškino, kad rusų
mažumos situacija Latvijoje yra pa-
vyzdinė – vaikams suteiktos visos ga-
limybės mokytis gimtąja rusų kalba, ta-
čiau taip pat užtikrinta stipri dvikalbė
edukacija tam, kad vėliau moksleiviai
galėtų stoti į valstybinius universitetus
ar visavertiškai įsijungti į darbo rinką.
Be to, užtikrinta laisvė rusų medijai –
veikia keli televizijos kanalai, gausu
laikraščių, naujienų puslapių ir kitos
spaudos. Tuo tarpu Latvijos atstovas
svarstė, kodėl niekada nekalbame apie
mažumų teises pačios Rusijos terito-
rijoje. Nepamirškime, kad šioje šalyje
yra beveik 200 skirtingų etninių grupių
– ar joms sudaromos lygios galimybės
išlaikyti savo kalbą ir kultūrą, ar val-
džia užtikrina, kad nebūtų diskrimi-
nacijos viešoje ir privačioje erdvėje? J.
Mazeiks teigė, kad informacijos apie
mažumų teises Rusijoje labai mažai.
Baigdamas jis patarė nesileisti apgau-
namiems propagandos – gyvenimas
Baltijos šalyse ir Vakarų Europoje yra
nepalyginamai geresnis nei dabartinėje
Rusijoje. Būtent todėl yra daug rusų,
ieškančių prieglobsčio nuo autorita-
rinės valdžios kaimyninėse valstybėse,
bet labai nedaug grįžtančių atgal.  

Konferencija viešojoje Brooklyno
bibliotekoje buvo puiki galimybė su-
sitikti niujorkiečiams iš Lietuvos, Lat-
vijos ir Estijos bendruomenių. Skir-
tingi kalbėtojai, – sovietmetį pergyve-
nęs ir Lietuvą iš okupacijos išvedęs pir-
masis Lietuvos vadovas, naujos kartos
diplomatas iš Latvijos bei JAV užaugęs
aktyvus išeivis ir politikos ekspertas iš
estų bendruomenės, – papildė vienas
kitą ir leido klausytojams susidaryti
objektyvų požiūrį į šiandienos situa-
ciją. Buvo labai džiugu matyti gau-
siai susirinkusius žmones, kuriems
rūpi mūsų šalių gerovė. 

Justinas Grigaitis – ekonomikos ir
politinių mokslų studentas Columbia
University .

karų šalys nuolaidžiavo nacistinės Vo-
kietijos veiksmams. Profesorius pa-
brėžė faktą, kad V. Putinas yra autori-
tarinis lyderis, o dabartinė ekonominė
situacija jo valdomojo šalyje yra pasta-
rojo dvidešimtmečio žemumose, todėl
tokiame kontekste valdžios veiksmai
gali būti neprognozuojami. 

Atstovai iš Latvijos ir Estijos taip
pat nebuvo linkę prognozuoti tiesiogi-
nių militaristinių Rusijos veiksmų,
tačiau niujorkiečius supažindino su jos
vykdomo hibridinio karo aspektais.
Stiprinama antivakarietiška atmosfe-
ra šalies viduje, į rusų mažumas orien-
tuota   propaganda kaimyninėse šaly-
se, netiesiogine įtaka siekiant sukelti

politinę sumaištį opo-
nuojančiose šalyse, na-
cionalistiniai judėji-
mai Vakarų Europoje
ar net prezidento rin-
kimai JAV – tai yra
keletas iš būdų, kaip
Kremlius siekia išlai-
kyti Rusijos įtaką tarp-
tautiniame kontekste.
Visi sutiko, jog toks
Rusijos elgesys yra pa-
vojingas pirmiausia
jai pačiai. Jos lyderiai,
bijodami prarasti val-
džios monopolį, siekia
visais būdais išvengti
demokratiškų refor-
mų, todėl stengiasi že-
minti Vakarų įvaizdį
ir palaikyti imperia-

listinį mentalitetą, jog Rusija yra sta-
bili, stipri ir ambicinga valstybė. J. Ma-
zeiks nuomone, revoliucija ir karas Uk-
rainoje atskleidė nemažą dalį hibridi-
nės „didžiojo brolio” strategijos, su
kuria susipažinę, galime daug geriau
jai pasipriešinti. Tačiau karinė gyny-
ba yra vienodai svarbi, todėl  J. Ma-
zeiks priminė, kad po įvykių Ukrainoje
padidintos NATO pėstininkų pajėgos
Baltijos šalyse buvo tvirtos Aljanso po-
litikos ženklas.

Prof.  V. Landsbergis dabartinę si-
tuaciją įvardijo kaip iššūkį tarptautinės
bendruomenės įsipareigojimams ir ver-
tybėms. Jungtinės Tautos, Europos sau-
gumo organizacija, Europos Taryba ir
kitos panašios organizacijos remiasi
laisvės, demokratijos ir žmogaus teisių
principais, tačiau stokoja priemonių,
kaip tuos principus apginti. Profeso-
riaus teigimu, Krymo aneksavimas yra
akivaizdus pavyzdys, kaip buvo pa-
minta tarptautinė teisė, bet Rusija ne-
susilaukė vieningo pasipriešinimo ir pa-
smerkimo. 

V. Landsbergis uždavė retorinį klau-
simą: „Kas paims viršų: tarptautinė
teisė ar valdžia kumščiu?” Jo nuomone,
Rusija, būdama visateisė tų institucijų
narė, tiesiog viešai šaiposi iš demok-
ratinių vertybių, o Vakarų šalys jai
nuo laidžiauja, teigdamos, kad labai
svarbu nenutraukti diplomatinio dia-
logo. 

Užduodant klausimus buvo pa-
liesta mažumų problema. Vienas da-
lyvis gan agresyviai pasisakė apie Lat-

JUSTINAS GRIGAITIS

„Šaltasis karas 2.0: nerimas Baltijos ša-
lyse”, – pavadinimas parinktas neatsi-
tiktinai. Nors iš dalies dabartinis Rusi-
jos politinis diskursas primena Sovietų
Sąjungos ideologiją, jis yra naujoviškas,
hibridinis – pritaikytas XXI amžiui. To-
kiomis ir panašiomis mintimis apie Ru-
sijos politiką Baltijos šalių atžvilgiu
viešoje konferencijoje Brooklyno bib-
liotekoje dalijosi prof. V. Landsbergis. 

Tarp didžiųjų Lietuvos valsty-
bingumo švenčių, Vasario 16-
osios ir Kovo 11-osios, New Yor-

ką aplankęs pirmasis Nepriklauso-
mos valstybės vadovas laiko skyrė ne
tik įvairiems susitikimams su vietos
lietuvių bendruomene, New Yorko  au-
ditorija, besidominčia Baltijos šalių po-
litine situacija. Kartu su profesoriumi
diskusijoje dalyvavo atstovai iš Latvi-
jos ir Estijos: Janis Mazeiks, nepa-
prastasis ir įgaliotasis Latvijos amba-
sadorius Jungtinėms Tautoms, bei
Karl Altau, Jungtinio Baltijos-Ameri-
kos nacionalinio komiteto  vadovas iš
Washington, DC. Pokalbio tikslas buvo
aptarti pastarojo meto agresyvius Ru-
sijos veiksmus, JAV ir NATO poziciją
mūsų šalių atžvilgiu bei kryptį, kurios
turėtų laikytis patys tautiečiai abiejose
Atlanto pusėse. 

Prof. Landsbergis pradėjo savo kal-
bą primindamas, jog istorija linkusi
kartotis, tad jokiu būdu negalime jos pa-
miršti. „Rusija niekada nebuvo nusto-
jusi vadovautis imperialistinėmis min-
timis”, – kalbėjo profesorius. Iki šian-
dien jaučiama Rusijos lyderių pozicija,
jog Sovietų Sąjungos žlugimas laikomas
didžiule nesėkme. „Žinoma, kalėjimo
griūtis yra tragedija jo prižiūrėtojams,
bet kaliniams tai reiškia laisvę”, – ale-
goriškai sakė V. Landsbergis. Taip pat
nepabijota ir palyginimo su situacija
prieš Antrąjį pasaulinį karą, kai Va-
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Baltuosius rūmus tebeslegia ryšių su Rusija šešėlis
JONAS HOWES

Specialiai ,,Draugui” iš Washington, DC

Prezidento Donald Trump administracija ka-
denciją stengiasi pradėti agresyviai, tačiau Bal-
tuosius rūmus toliau persekioja artimiausių

Prezidento patarėjų ryšiai su Kremliumi. Keli pa-
grindiniai D. Trump rinkimų kampanijos patarėjai
ir jo administracijos pareigūnai privalėjo atsistaty-
dinti arba turėjo praeiti kruopštų tyrimą, nes pateikė
prieštaringus paaiškinimus apie savo ryšius su Ru-
sijos pareigūnais. Šiuo metu neaišku, kiek D. Trump
patarėjų su jais bendravo. Neaišku, ar jie iš viso ta-
rėsi dėl 2016 metų rinkimų, tačiau FBI jau pradėjo ty-
rimą, kuris išsiplės ir apims Rusijos ryšių su D.
Trump patarėjais klausimą. Atstovų rūmų ir Sena-
to komitetai taip pat tiria Rusijos dalyvavimą JAV
prezidento rinkimuose.    

D. Trump santykių su Rusija istorija yra ilga. Pa-
vyzdžiui, 2013 metais jis rengė ten ,,Miss Universe”
grožio konkursą. 2008 metais jo sūnus prasitarė, kad
jų verslo firmos iš Rusijos gauna daug pinigų. Vers-
lo ryšiai, kurie tada atrodė nekenksmingi, buvo
kruopščiau tiriami, kai 2015 metais D. Trump pradėjo
prezidentinę rinkimų kampaniją. Kadangi jis nuta-
rė neatskleisti savo pajamų mokesčių, klausimai dėl
jo finansinių santykių su Rusija neslūgo. Be to, rin-
kimų kampanijos metu jis dažnai gyrė Rusijos pre-
zidentą Vladimirą Putiną. Pavyzdžiui, rinkimų fo-
rumo metu rugsėjo mėnesį NBC korespondentas Matt
Lauer pareiškė, kad V. Putinas aneksavo Krymą, už-
puolė Ukrainą, remia Sirijos valdovą Bashar al-As-
sad, remia Iraną, mėgina pakirsti Amerikos įtaką ke-
liose svarbiose pasaulio dalyse ir turbūt yra pagrin -
dinis įsilaužimo į Demokratų nacionalinio komite-
to kompiuterius įtariamasis. D. Trump tokiu api-
būdinimu suabejojo. Nors nieko nuostabaus, kad kan-
didatas į prezidentus girtų užsienio krašto vadovą,
bet Rusija yra JAV priešininkė. Tuo metu Atstovų
rūmų pirmininkas Paul Ryan (R-WI) kritikavo D.
Trump pasisakymus. P. Ryan teigė, kad V. Putinas yra
agresorius, kurio interesai nesutampa su JAV inte-
resais. Jis pridėjo, kad V. Putinas yra atsakingas už
jo valdžios remiamus kibernetinius Amerikos poli-
tinės sistemos puolimus.  

Ne tik D. Trump pareiškimai, liaupsinantys V.
Putiną, bet ir jo pareiškimai apie NATO sukėlė bai-
mę, kad JAV gali iš pagrindų pakeisti politiką Rusi-
jos atžvilgiu. D. Trump išreiškė abejonę, ar JAV ver-
ta remti valstybes, priklausančias NATO, sakydamas,
kad, jo nuomone, JAV yra apvagiamos (ripped off).
Vėliau jis pareiškė, kad NATO yra pasenusi orga-
nizacija (obsolete). Tačiau tuo pačiu metu jis pareiškė,
kad jam NATO yra labai svarbi. Vasario mėnesį vi-
ceprezidentas Mike Pence užtikrino Europos vado-
vus, kad JAV ir toliau rems NATO. Jis susitiko su Lie-
tuvos prezidente Dalia Grybauskaite. Be to, Prezi-
dentas D. Trump nusiuntė laišką Prezidentei D.
Grybauskaitei, sveikindamas Lietuvą Nepriklau-
somybės sukakties proga, kartu išreikšdamas pa-
ramą Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vien-
tisumui. 

Neaišku, ko sieks D. Trump administracija, jei-
gu ji nutars bendrauti su Rusija ir kokios tai turės
įtakos Baltijos valstybėms. Krymo aneksija 2014
metais akivaizdžiai parodė Rusijos ilgametį tikslą
plėsti savo įtakos sferą ir užimti kaimyninių suve-
renių valstybių teritoriją. Rusija, be abejo, sieks, kad
būtų nutrauktos sankcijos, kurias paskelbė Barack
Obama administracija po Krymo aneksijos ir rusų
įsilaužimo į kompiuterius per 2016 m. rinkimus. Ta-
čiau sankcijų nutraukimas būtų ryškus JAV politi-
kos pakeitimas ir apsunkintų JAV santykius su są-
jungininkais Europoje, ypač su NATO nariais. 

Bet kokie santykiai su Rusija, be abejo, įpainio-
tų NATO, kurią Rusija visuomet laikė grėsme. Tačiau
Europai NATO yra tapusi atrama, ypač kai 2004 m.
į NATO įstojo trys Baltijos valstybės. Neseniai di-
desnės NATO šalys į kraštus, kurie yra prie Rusijos
sienos, dislokavo papildomų karinių pajėgų (Lietu-
voje neseniai dislokuota 500 vokiečių karių). Be to,
JAV įsipareigojimas NATO organizacijai yra ypač
svarbus, kadangi paskutiniaisiais metais Rusija
deda daugiau pastangų slaptai įsilaužti į kompiute-

rius ir skleisti dezinformaciją JAV sąjungininkų
kraštuose, tarp jų ir Lietuvoje.    

Atnaujinti JAV santykiai su Rusija gali turėti di-
delių pasekmių Lietuvai ir JAV ilgamečiams są-
jungininkams Šiaurės ir Rytų Europoje. Nors D.
Trump ir M. Pence neseniai patvirtino JAV paramą
NATO organizacijai, klausimų dėl D. Trump ir jo pa-
tarėjų santykių su Rusija sąjungininkams (taip pat
ir Lietuvai) tebekyla.       

Rusijos įsilaužimas į kompiuterius 
per 2016 m. prezidentinius rinkimus

Praėjusią vasarą JAV žvalgybos pareigūnai
pradėjo tirti įsilaužimus į Demokratų partijos na-
cionalinio komiteto ir į John Podesta, Hillary Clin-
ton rinkimų kampanijos viršininko, elektroninio
pašto paskyras. Paskutiniais rinkimų kampanijos
mėnesiais JAV žvalgybos pareigūnai jautė turį pa-
kankamai duomenų, kad įsilaužimus užsakė Rusi-
jos pareigūnai, ir žvalgyba apie tai informavo abi rin-
kimų kampanijas. Tada JAV žvalgyba patvirtino, kad
Kremlius V. Putino įsakymu stengėsi naudoti iš tų
elektroninių laiškų surinktas žinias ir, artėjant
JAV rinkimams, skleisti chaosą ir abejones tarp
Ame rikos balsuotojų. Galų gale ji nustatė, jog Rusija
susidarė aiškią nuomonę, jog Rusijai D. Trump yra
geresnis kandidatas.  

Praėjusį mėnesį laikraštis ,,New York Times” pa-
skelbė, kad JAV teisėsaugos ir žvalgybos agentūros,
tirdamos Rusijos įsilaužimus į kompiuterius, apti-
ko 2016 m. telefoninių dokumentų ir pasikalbėjimų
tarp D. Trump rinkimų kampanijos pareigūnų ir
aukšto rango Rusijos žvalgybos pareigūnų įrašų.

Reikia pastebėti, jog nieko nuostabaus, kad
kandidatai į prezidentus kalbasi su svetimų šalių pa-
reigūnais. Nenuostabu, kad kandidatai į preziden-
tus giria užsienio kraštų vadovus arba siekia ge-
resnių santykių su kitomis valstybėmis. Iš tikrųjų
ir Prezidentai George W. Bush bei B. Obama savo ka-
dencijų pradžioje siekė geresnių santykių su Rusi-
ja. Tačiau D. Trump veiksmai rinkimų kampanijos
metu ir dabartinė JAV-Rusijos santykių padėtis
buvo atidžiai nagrinėjimi dar tada, kai aukšto ran-
go pareigūnų ryšiai dar nebuvo atskleisti. Šiuo
metu neaišku, ar abiejų pusių pareigūnai iš viso de-
rino įsiveržimo į kompiuterius veiksmus.  

Kremliaus ryšiai su aukštais D. Trump 
rinkimų kampanijos pareigūnais 

2016 metais, nuo balandžio iki rugpjūčio mėne-
sio, D. Trump rinkimų kampanijai vadovavo Paul
Manafort. Daugelį metų P. Manafort buvo buvusio
Ukrainos prezidento Viktoro Janukovičiaus pata-
rėjas, o  V. Janukovičius propagavo artimesnius ry-
šius tarp Ukrainos ir Rusijos. P. Manafort staiga at-
sistatydino po to, kai buvo atskleisti jo ryšiai su
Kremliaus pareigūnais ir anksčiau neviešintos pi-
nigų išmokos. P. Manafort yra teigęs, jog jis nieka-

da sąmoningai nėra kalbėjęs su rusų agentais. Po ke-
lių mėnesių JAV žvalgybos pareigūnai nustatė, jog
rinkimų kampanijos metu P. Manafort buvo tarpi-
ninkas tarp rusų ir D. Trump rinkiminės kampanijos
pareigūnų.   

Praėjus vos dviems mėnesiams nuo JAV pa-
skelbtų papildomų sankcijų Rusijai, generolas-lei-
tenantas Michael Flynn turėjo atsistatydinti iš vals-
tybės saugumo patarėjo (National Security Advisor)
pareigų, kai buvo atskleista, kad rinkimams praėjus
jis pateikė „nepilną informaciją” (incomplete in-
formation) apie savo ryšius su Rusijos ambasado-
riumi JAV Sergejumi  Kisliak. Anksčiau M. Flynn
neigė, ypač viceprezidentui M. Pence, kad tarp jo ir
ambasadoriaus vyko esminiai pokalbiai. Pasak Bal-
tųjų rūmų, M. Flynn ir S. Kisliak pasikalbėjimai
buvo tik logistinio pobūdžio. Tačiau, pasirodo, jiedu
tarėsi dėl sankcijų.  

Nesutarimai tęsėsi vasario mėnesį, kai genera-
linis prokuroras (Attorney General) Jeff  Sessions pri-
sipažino, jog būdamas D. Trump rinkimų kampani-
jos patarėju jis kalbėjosi su S. Kisliak. Sausio 10 d., tvir-
tinant jo kandidatūrą, J. Sessions buvo pateiktas klau-
simas, kaip jis reaguotų, jeigu paaiškėtų, jog D.
Trump rinkimų kampanijos pareigūnai tarėsi su ru-
sais rinkimų kampanijos metu. J. Sessions, kuris jau
buvo prisaikdintas, atsakė, kad jis apie tokius veiks-
mus nieko nežino (not aware of  any of  those activi-
ties) ir kad rinkimų kampanijos metu jis su rusais ne-
bendravo (did not have communications with the Rus-
sians). Kovo 2 d. ,,New York Times” ir ,,Washington
Post” patvirtino, kad J. Sessions du kartus kalbėjosi
su S. Kisliak. Tada J. Sessions paaiškino, kad jo pa-
sikalbėjimai susiję su jo pareigomis Senate. Tačiau
jis pats pasitraukė iš bet kokių tyrinėjimų, liečiančių
Rusijos kišimąsi į 2016 metų rinkimus.   

Tyrimai tęsiasi

Kruopštus nagrinėjimas tęsiasi: FBI ir toliau ti-
ria Rusijos įsilaužimus į kompiuterius, kišimąsi į rin-
kimus, o kartu ir Kremliaus bei D. Trump padėjėjų
finansinius sandorius. Papildomi tyrimai gali būti
vedami Atstovų rūmų ir Senato žvalgybos komite-
tų. Devin Nunes (R-CA), Atstovų rūmų žvalgybos ko-
miteto pirmininkas, davė suprasti, kad jis svarsto
apie Rusijos santykių su D. Trump rinkimų kam-
panija tyrimą, tačiau pagrindinį dėmesį teiktų tų pa-
sikalbėjimų atskleidimui žiniasklaidai. Respubli-
konų partijos vadovai Atstovų rūmų ir Senato teisių
komitetuose davė suprasti, kad jie gali tirti M.
Flynn ryšius su rusais. Be to, generalinis prokuro-
ras J. Sessions yra spaudžiamas skirti ypatingąjį pro-
kurorą Rusijos vaidmeniui rinkimuose tirti.

Jonas Howes – advokatas iš Maryland valstijos,
JAV LB specialiųjų projektų direktorius

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

EGLĖ NAVICKIENĖ 

Kad šventes kur kas įdomiau švęsti išradingai,
JAV Lietuvių Bendruomenės Šiaurės New Jersey

(NJ) apylinkės lietuviai jau žino. Vedama šio šūkio, apy-
linkės valdyba sukvietė visus Lietuvos Nepriklauso-
mybės 99-ąsias metines pažymėti netradiciškai – iš-
bandant jėgas istorijos žinių turnyre „Šimtmečio
belaukiant”.

Šventė suvienijo visas šiaurės
New Jersey lietuvių organizacijas

Itin džiugu, kad šioje šventėje po ilgos pertrau-
kos susitiko visos trys Šiaurės New Jersey gyvuo-
jančios lietuviškos organizacijos: Šiaurės NJ lietu-
vių klubas, Kearny lietuvių klubas ir JAV LB Šiau-
rės NJ apylinkė.  

Šventės dalyvius pasveikino visur spėjantis ir
niekad nepavargstantis Lietuvos generalinis kon-
sulas New Yorke Julius Pranevičius, į renginį at-
vykęs kartu su vicekonsule Jolanta Vitkauskaite.
Sveikinimo žodį tarė ir apylinkės pirmininkė Laima
Liutikienė, susimąstyti visus pakvietusi klausimu
„Kas yra Lietuva?” Čia pat paraginusi mylėti Lietuvą
ir rūpintis ja, pirmininkė pridūrė, kad Lietuva yra
kiekviename mūsų, ir tik ją mylėdami mes iš tiesų
mylime ir esame svarbūs patys sau. L. Liutikienė taip
pat  pristatė  naująją  apylinkės  valdybą, pasidali-
jo atei ties renginių planais ir pakvietė visus daly-
vauti Bendruomenės veikloje.

Renginio metu kalbėjo ir apylinkės iždininkas
Rimantas Bitėnas, perskaitęs JAV LB Krašto val-
dybos rezoliuciją JAV vadovams ir politikams, bei pa-
raginęs visus balsuoti dėl šios rezoliucijos priėmi-
mo. Rezoliucija siekiama atkreipti JAV politikų ir
valdžios atstovų dėmesį į Lietuvai aktualiausius tarp-
tautinės politikos klausimus.

Šventėje, laikantis tradicijos, buvo pagerbti ir už
išskirtinį indėlį puoselėjant lietuvybę bei palai-
kant bendruomenę apdovanoti apylinkės lietuviai.

Susirungė istorijos žinių turnyre 

Džiugu, kad šventė pritraukė kelių kartų NJ lie-
tuvius. Graudulį sukėlė mažieji Dr. V. Kudirkos li-
tuanistinės mokyklos šokėjėliai ir dainorėliai, va-
dovaujami mokytojų ir direktorės Aušros Covales-
ky. Dr. V. Kudirkos lituanistinė mokykla per šventę
sulaukė Lietuvių Fondo skirtos paramos. Maloniai
nustebino mūsų jaunimas, atradęs laiko ir noro mo-
kytis lietuvių liaudies šokių. Juos įkvėpė ir pasiro-
dymui paruošė bendruomenės siela, nenuilstanti ir
viską spėjanti pirmininkė Laima! 

Tačiau programos „vinimi” tapo jau iš anksto
skelbtas istorijos žinių turnyras „Šimtmečio be-
laukiant”, kurio klausimus ir pristatymą paruošė Is-
torinė prezidentūra Kaune. Turnyre dalyvavo ir pro-

Šventės „vinis” – istorijos viktorina

Lietuvių Fondo skirtą paramą Dr. V. Kudirkos lituanistinės
mokyklos direktorei Aušrai Covalesky įteikia apylinkės
JAV LB Šiaurės New Jersey pirmininkė ir JAV LB Krašto val-
dybos atstovė Laima Liutikienė (d.). 

tus „surėmė” trys žiniomis apsiginklavę komandos
– „Patriotai”, „Airinė” ir „Suktinis”. Lenkiame gal-
vas prieš visus turnyro dalyvius, nes klausimai
buvo išties nelengvi, o kova – įtempta. 

Istorijos žinovų titulą iškovojo ir puikiais rėmėjų
įsteigtais prizais apdovanota buvo turnyro nugalė-
toja „Suktinio” komanda – Elvyra, Jonas, Gintaras,
Andrius ir komandos kapitonė keturiolikmetė Sau-
lutė. Negalima nutylėti, kad Saulės tėveliai Elvyra
ir Linas šiais metais gavo „Metų šeimos” apdova-
nojimą už ryžtą ir pasiaukojimą auklėjant atžalas lie-
tuviška dvasia.

Pasibaigus turnyrui visi pasigardžiuodami mė-
gavosi šefo Alfredo kugeliu ir mokyklos tėvelių su-
rengtomis vaišėmis. Tariame nuoširdų ačiū maest-
ro Romualdui Zableckui, kurio smagios dainos iš-
judino net ir sočiausiai prisivalgiusius šventės da-
lyvius. Linksmuose rateliuose sukosi visi nuo mažo
iki seno!

Kaip gimė šventės idėja?

Pasibaigus renginiui pasiteiravome apylinkės
pirmininkės Laimos Liutikienės, kaip kilo idėja
surengti istorijos žinių turnyrą. Štai ką ji papasakojo:
„Nors esu ‘užkietėjusi’ lietuvybės saugotoja, mane
visuomet žavėjo tai, kad amerikiečiai savo Nepri-
klausomybės šventę švenčia linksmai ir įdomiai. Ir
vaikui, ir suaugusiam ta diena yra šventė tikrąja to
žodžio prasme. Gi lietuviškos oficialios šventės daž-
nai siejasi su nesibaigiančiomis oficialiomis kalbo-
mis, ilgu kalbėtojų sąrašu ir metai iš metų besikar-
tojančia menine programa. Šiuolaikiniam lietuviui
tai nebeįdomu, o mums rūpi pritraukti žmones, su-
dominti juos, renginius rengti taip, kad kiekvienam
būtų smagu ir įdomu. 

Todėl sužinoję apie Istorinės prezidentūros Kau-
ne paruoštą pirmosios respublikos laikotarpio isto-
rijos žinių turnyrą nudžiugome – štai kas yra ir įdo-
mu, ir lietuviška, ir naudinga! Turiu pripažinti, kad
turnyre dalyvavome neoficialiai, t. y., mums tinka-
mu laiku ir naudodami tik dalį paruoštų klausimų.
Tačiau įdomumo dėl to nesumažėjo. Turnyras ‘pa-
gavo’ netgi mane pačią – atrinkdama klausimus su-
žinojau nemažai naujo apie Lietuvos istoriją. Manau,
kad mintis pasiūlyti šį turnyrą viso pasaulio lietu-
viams buvo tikrai šauni.”

Įspūdžiai iš istorijos žinių nugalėtojo lūpų

Kokius įspūdžius paliko šventė, papasakojo Gin-
taras Navickas, istorijos žinovo titulą iškovojusios
„Suktinio” komandos narys: „Lietuvių Bendruo-
menės susibūrimuose nedalyvavau jau senokai. Bė-
gant laikui ir vis labiau įsitvirtindamas Amerikoje
pradėjau justi norą grįžti prie savo šaknų. Juolab kad
auginu dvi dukras ir norisi, kad jos savos kalbos, pa-
pročių, Lietuvos neužmirštų. Juk tik nedaugelis iš
mūsų, JAV gyvenančių lietuvių, turime čia giminių –

tėvus, brolius ar seseris. 
Per visas didžiąsias šventes, tokias kaip Kalėdos

ar Velykos, prie stalo susirenka draugai, jie atstoja
už Atlanto likusius artimuosius. Tradicijas tenka kur-
ti patiems, lietuvybę išlaikyti darosi vis sunkiau, nes
artimiausia aplinka daro įtaką visose gyvenimo
srityse. Po visą šalį išsibarsčiusius ir daug dirban-
čius lietuvius draugus išstumia draugai amerikonai –
kaimynai, bendradarbiai ir kiti. Vaikai taip pat
bendrauja su vietiniais, skiriasi švenčių kalendorius
ir tradicijos. Galų gale, lietuviškos šventės Amerikos
kultūroje, deja, išvis neegzistuoja…

Tad galima sakyti, kad pajutau lietuvybės trū-
kumą, pribrendau jai iš naujo, o toks kitoniškas bū-
das atšvęsti mūsų šalies Nepriklausomybės metines –
dalyvaujant istorijos žinių turnyre – man pasirodė
labai patrauklus, nes visada domėjausi istorija. Tai-
gi, tai buvo puiki proga pagilinti savo žinias šioje sri-
tyje. Turiu prisipažinti, kad sužinojau daug naujo, o
ypač nustebino tai, kad tarpukario Lietuvoje politi-
nė situacija buvo tokia sudėtinga! Vien tai, kad Pre-
zidentas Smetona valdžioje išbuvo net penkiolika
metų, o 1939-aisiais pastatyta Kauno sporto halė buvo
moderniausia krepšiniui pritaikyta arena visoje
Europoje, Lietuvą daro išskirtine šalimi, ar ne?”

Eglė Navickienė – JAV LB Šiaurės New Jersey apy-
linkės valdybos narė.

Šventėje pasirodė mažieji Dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos šokėjėliai ir dainorėliai,
vadovaujami mokytojų ir direktorės Aušros Covalesky.   Mariaus Vilemaičio nuotraukos

Istorijos žinių turnyrą nugalėjo „Suktinio” komanda. Iš k.: Jonas Dunčia, Gintaras Navic-
kas, Elvyra Petrauskienė, Saulė Petrauskaitė ir Andrius Dunčia. 
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Apie Lietuvos laisvės kovą pogrindyje pa-
sakojo JAV LB „Atlantas” valdybos narė
Leonora Sasnauskaitė-Palaima, 1999-ai-
siais metais Lietuvos Respublikos apdova-
nota Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu, o
2000-aisiais – Lietuvos Nepriklausomybės
medaliu.

Jaunoji Maine Bendruomenė pakvietė į šventę
VAIDA LOWELL

Žvarbią kovo 12 dienos popietę į
pranciškonų sodybą Kennebunk,

Maine valstijoje, susirinko lietuviai pa-
minėti Vasario 16-osios ir Kovo 11-
osios. Dar metų neturinčioje JAV Lie-
tuvių Bendruomenėje (LB) „Atlantas”
Lietuvos Nepriklausomybės šventė
buvo surengta pirmą kartą.

Dalyvavo garbingas svečias

Popietė prasidėjo lietuviškomis
šv. Mišiomis Šv. Antano koplyčioje.
Šv. Mišias atnašavo kunigas, Mažes-
niųjų brolių ordino pranciškonas Au-
relijus Gricius OFM (Order of  Friars
Minor). Savo dalyvavimu renginį pa-
gerbė vyskupas Paulius Antanas Bal-
takis.

Šventės programa tęsėsi pranciš-
konų vienuolyno salėje. JAV LB „At-
lantas” apylinkės pirmininkė Vaida
Lowell perskaitė JAV LB Krašto val-
dybos pirmininkės Sigitos Šimkuvie-
nės-Rosen atsiųstą sveikinimą, ragi-
nusį mokytis, dirbti ir  padėti vieni ki-
tiems taip, kad Lietuva visais di-
džiuotųsi. Susirinkę vieningai sugie-
dojo Lietuvos himną.

Šventės dalyviai turėjo itin retą
progą išgirsti apie nedaugeliui žinomą
Lietuvos laisvės kovos aspektą – veik-
lą pogrindyje. Apie tai pasakojo JAV
LB „Atlantas” valdybos narė Leonora
Sasnauskaitė-Palaima, 1999-aisiais Lie-
tuvos Respublikos apdovanota Vyčio
Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu už pa-
sižymėjimą narsumu ir ištverme gi-
nant Lietuvos laisvę ir nepriklauso-
mybę, o 2000-aisiais – Lietuvos Nepri-
klausomybės medaliu už nuopelnus at-

Į šventę susirinko dalyviai iš Maine, New Hampshire ir Massachusetts valstijų. Apsilankė ir garbingas svečias pranciškonas vyskupas
Paulius Antanas Baltakis (sėdi d.).

mybę Vyčio Kryžiaus ordinais pagerbti
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo ko-
miteto vadovai ir nariai, kiti iškilūs lie-
tuvių išeivijos atstovai, savo veikla
daug prisidėję prie valstybės atkūrimo.

Daug klausimų – 
mažai atsakymų

L. Sasnauskaitė-Palaima pasakojo,
jog dar vaikystėje augdama Lietuvos
sostinėje Vilniuje turėjo daugybę klau-
simų: „Buvo septintasis, aštuntasis
XX amžiaus dešimtmetis – tamsiausi
sovietinės priespaudos metai. Skai-
čiau gatvių pavadinimus ir galvojau, o
kodėl jie dviem kalbom, juk čia Lietu-
va, mūsų kalba – lietuviška. Mėgau su
klasės drauge žaisti Katedros aikštėje.
Mes abi gyvenome netoliese. O kodėl
Katedroje negalima melstis? Kodėl čia
paveikslų galerija? Juk Katedra – baž-

nyčia... Kodėl Vilniuje
tiek daug bažnyčių iš-
daužytais, užkaltais lan-
gais, užrakintomis duri-
mis? Kodėl Gedimino pi-
lyje plevėsuoja ne ta vė-
liava, kurią kaip mūsų
tautos vėliavą knygoje
parodė močiutė? Juk ji –
buvusi mokytoja, ji nie-
kada nemeluoja...”

Leonoros šeima, kaip
ir daugelis to meto lietu-
vių šeimų, buvo skau-
džiai paliesta sovietinės
valdžios.  Senelis, kaimo
mokyklos direktorius,
„draugo” įskųstas už
anekdotą apie Staliną, nu-
teistas 15 metų kalėjimo
(Stalinui mirus, paleistas
po 8 kalėjimo metų). Po
senelio arešto močiutė
buvo tardoma Vilniaus
saugumo rūmuose. Kaip
pasakojo Leonora, „tuo-
met ji net nebūtų susap-

navusi, kad po 40 metų jos anūkai bus
tardomi tuose pačiuose rūmuose, o vie-
nas iš jų net praleis pusantrų metų jų rū-
siuose.”

Leido ir platino 
pogrindžio spaudą

Leonoros brolis Julius Sasnauskas
(dabar – kunigas, vienuolis pranciš-
konas OFM), rašytojas, disidentas, už
„antitarybinę” veiklą kalintas ir iš-
tremtas į Sibirą) besimokydamas Vil-
niaus A. Vienuolio vidurinėje mokyk-
loje pradėjo bendrauti su žinomais re-
zistentais Viktoru Petkumi ir Antanu
Terlecku. „Antanas Terleckas leido
pogrindinį leidinį ‘Laisvės šauklys’ ir

jam reikėjo pagalbos. Julius pradėjo su
juo bendradarbiauti. Taip mūsų šeima
susipažino su daugeliu pogrindžio vei-
kėjų. Aš išmokau spausdinti mašinėle
ir daugindavau įvairius dokumentus. 

Platinti pogrindinę spaudą buvo la-
bai pavojinga. Jei saugumas būtų įro-
dęs, kad davei skaityti kam nors tokį
leidinį, būtų iš karto pasodinę į kalė-
jimą. Todėl pogrindyje spauda buvo ve-
žama į Maskvą ir perduodama rusų di-
sidentams, kurie turėjo ryšių su Va-
karų šalių ambasadų darbuotojais ir
laikraščių korespondentais. Per am-
basados darbuotojus ta spauda patek-
davo į Vakarus ir būdavo skaitoma
per ‘Amerikos balso’, ‘Laisvosios Eu-
ropos’, ‘Vatikano radijo’ ir kitas radi-
jo stotis. Mūsų tikslas buvo informuo-
ti pasaulį apie įvykius Sovietų Sąjun-
goje, žmogaus teisių pažeidimus, ti-
kinčiųjų persekiojimus”, – pasakojo L.
Sasnauskaitė-Palaima.

Išplatino „45 pabaltijiečių
memorandumą”

Kai Antanas Terleckas 1978 m.
įsteigė pogrindžio organizaciją „Lie-
tuvos laisvės lyga” (LLL) su tikslu – ne-
priklausomos Lietuvos sukūrimas bei
uždaviniais ugdyti religinę, tautinę ir
politinę tautos sąmonę, kelti Lietuvos
laisvės klausimą tarptautiniuose fo-
rumuose, organizacijos nariai į sąrašus
nebuvo įrašomi saugumo sumetimais.
Anot Leonoros, buvo žodinis sutikimas
dalyvauti, o kiek išties buvo LLL narių,
nėra žinoma. 

Vis tik vienos kratos metu pas A.
Terlecką buvo rastas „Laisvės šauklio”
4-asis numeris. Leidinys imtas leisti
nauju pavadinimu „Vytis”. „Tai pada-
ryti buvo labai sudėtinga. Mes visi bu-
vome nuolat sekami, nuolat tardomi, na-
muose atliekamos kratos. Kalbėdavo-
mės rašteliais, nes saugumiečiai nau-
dojo pasiklausymo aparatūrą. Kartais
tekdavo važiuoti į kokią tolimą klebo-
niją pas patikimą kunigą ir ten spaus-
dinti”, – sako L. Sasnauskaitė-Palaima.

Pogrindžio veikėjai džiaugėsi  1979-
aisiais pasirašę ir išplatinę „45 pabal-
tijiečių memorandumą”, reikalaujantį
likviduoti karo ir okupacijos padarinius
ir išvesti okupacinę kariuomenę iš Pa-
baltijo Respublikų. Dokumentas sėk-
mingai pasiekė užsienio radijo stotis ir
sulaukė didelio atgarsio pasaulyje.

Smūgis pogrindžio veiklai

Tačiau pogrindžio veikėjų neap-
lenkė areštai. 1979 metais  A. Terleckas
buvo suimtas ir nuteistas 3 metams ka-
lėjimo ir 5 metams tremties, Leonoros
brolis Julius – 1,5 metų kalėjimo ir 5

kuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepri-
klausomomą valstybę.

Vyčio Kryžiaus ordinu apdovano-
jami asmenys, pasižymėję didvyriška
narsa ir ištverme ginant Lietuvos Res-
publikos laisvę ir nepriklausomybę.
Šiuo Lietuvos valstybės apdovanojimu
dažniausiai pagerbiami ginkluoto pa-
sipriešinimo dalyviai – kariai savano-
riai bei neginkluoto pasipriešinimo da-
lyviai – laisvės kovų dalyviai, kuriems
Vyčio Kryžiaus ordinas suteikiamas
pagal 1997 m. liepos 3 d. Pasipriešinimo
1940–1990 metų okupacijoms dalyvių tei-
sinio statuso pripažinimo ir karių sa-
vanorių karinių laipsnių bei apdova-
nojimų prilyginimo įstatymą.

Atkūrus Lietuvos nepriklauso-

Visi širdingai traukė dainą „Palaimink, Dieve, mus”, veda-
mą „Atlanto” LB valdybos narės Laimutės Žukienės (k.).

metams tremties. Leonora savo kalboje
bendruomenės nariams sakė: „Kiek-
viena kova su pavergėjais yra pras-
minga. Žinoma, ji reikalauja didelių
aukų. Bet kaip vienoje savo knygoje
rašė Antanas Terleckas, ‘Nė vienas
kraujo lašas nėra beprasmis.’ Vieną
sykį, dar prieš jo paskutinį areštą, A.
Terlecką sutikęs gatvėje saugumietis
grasino: ‘Nustok mums kenkti! Manai,
pateksi į istoriją? Mes tave sutraišky-
sim kaip utėlę ir niekas net tavo vardo
neprisimins’.”

Leonora toliau pasakojo, jog su-
ėmus aktyvius narius, Lietuvos pog-
rindžiui buvo smogtas didelis smū-
gis, bet Lietuvoje veikė ir kitos pog-

rindžio organizacijos, kurios leido
savo leidinius. Kunigai ir vienuolės lei-
do „Katalikų Bažnyčios Kroniką”, ku-
rioje daugiausiai buvo rūpinamasi
bažnyčios ir tikinčiųjų padėtimi. Ėjo
laikraštis „Aušra”, „Perspektyvos”,
„Dievas ir tėvynė”.

Žinia pasiekė Amerikos
prezidentą

„Aš pati visada tikėjau, kad Lietu-
va bus laisva. Kad Katedroje žmonės
melsis, kad Gedimino pilyje plėvesuos
trispalvė, kad nebeliks rusiškų užrašų
ir šūkių, kad laisvai, be baimės Vasario
16-ąją eisime uždegti žvakutę ant Ba-
sanavičiaus kapo. Turbūt tas tikėji-
mas teikė jėgų atsikratyti baimės būti
suimtai, tardomai, išmestai iš darbo, pa-
sodintai į kalėjimą. Jokia auka neatrodė
per didelė siekiant to tikslo – Tėvynės
nepriklausomybės”, – susirinkusiems
sakė Loenora.

Nukelta į 14 psl.
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Įnešus vėliavas iškilmės prasidėjo
Purdue universiteto St. Aquinas
parapijos lietuvių kilmės klebono

kun. Patrick Baikausko invokacija. Po
įvadinių pristatymų ir kalbų vyko
įspūdinga žvakių ceremonija. Skautai
ereliai vadovaujasi dvylika vertybių:
patikimumu, ištikimumu, paslaugu-
mu, draugiškumu, mandagumu, ma-
lonumu, paklusnumu, linksmumu,
taupumu, drąsumu, švarumu ir tikė-
jimu. Įvesdinimo metu jos visos buvo
išvardintos, kiekvienai uždegant po
žvakę. Po to buvo uždegtos dar trys, di-
desnės – už Dievą, Tėvynę ir Artimą.
Tuomet – priesaika. Po jos raudonas
Andriaus kaklaraištis buvo pakeistas
į mėlyną. Savo žodyje jis pasidžiaugė

naujuoju pasiekimu ir dėkojo visiems,
prie to prisidėjusiems. Skilties vadovas
pristatė Andriaus pasiekimus, įskai-
tant ir daugiausiai spragūzų parda-
vusio skauto titulą. Prieš dvejus metus
Andrius dalyvavo Philmont skautų
dviejų savaičių stovykloje New Mexi-
co valstijoje ir su grupe įkopė į 12,441
pėdos aukščio Mt. Eagle kalno viršūnę.

Andriaus skautų grupėje yra ke-
letas gražių tradicijų, susijusių su ere-
lio laipsniu. Viena iš jų – visi skautai
ereliai, dalyvaujantys iškilmėse, išei-
na į priekį, pasveikina naują erelį, pa-
sirašo Erelio knygoje ir kartu nusifo-
tografuoja. Gražu, kad daugiau kaip
šimtas dešimt erelių užaugo šioje
„Troop 335” grupėje.

Nuo tigriuko iki erelio!

Skautas erelis Andrius Kriaučiūnas su broliu Gyčiu, seneliais ir tėveliais. Šeimos archyvo nuotr.

Iškilmių metu susilaukta sveiki-
nimų raštu iš valstijos gubernatoriaus
Eric Holcomb ir W. Lafayette miesto
mero John R. Dennis. Žodžiu sveikino
Indiana seimūnė Sheila Klinker. Ji
Andriui įteikė Indiana valstijos vėlia-
vą, kuri vasario 7 dieną buvo iškelta
prie valstijos rūmų, ir valstijos seimo
proklamaciją bei sveikinimą.  

Naujojo erelio tėvams buvo pri-
segti skautiški atžymėjimai. Andrius
turėjo pasirinkti ir pristatyti dau-
giausiai įtakos siekiant erelio laipsnio
jam turėjusį asmenį. Tuo asmeniu jis
pasirinko savo tėvelį Aldą ir jam pri-
segė žymenį. 

Po iškilmių vyko pabendravimas ir
Andriaus mamytės Irenos bei močiutės
Gražinos  paruoštos vaišės. Kartu
džiaugėsi ir Andriaus brolis Gytis,
prieš porą metų pats tapęs skautų ere-
liu.

Andrius yra gimęs Lietuvoje. Pa-
klaustas apie augimą tarp dviejų kul-
tūrų, jis pabrėžė, kad nenori užmiršti
Lietuvos ir jos palikti. Jis nėra sveti-
mas „Draugo” skaitytojams, yra rašęs
apie  savo patirtį stovyklaujant su
skautais ir keliaujant su šeima.

Dieną prieš šias iškilmes vyko
West Lafayette apylinkės bėgimo var-
žybos. Jose bėgo ir Andrius, pelnęs ant-
rąją vietą, 3200 metrų nuotolį nubėgęs
per 9 min. 42 sek., tuo pagerindamas
savo paties ankstesnį bėgimo laiką. Į to-
limo bėgimo sportą jis įsitraukė prieš
trejus metus. Prieš dvejus metus jis su
gimnazijos bėgimo komanda laimėjo
Indiana valstijos čempionatą. Koman-
da tapo labai gerbiama ir susilaukė
daug žiniasklaidos ir visuomenės dė-
mesio. Dėl savo pasiekimų bėgime
Andrius tikisi gauti stipendiją. Tuo tar-
pu jis jau yra priimtas į penkis uni-
versitetus, įskaitant ir Purdue. 

Sveikinimai buvusiam tigriukui
Andriui, pasiekusiam erelio aukštumų!

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Tik keturi procentai skautų Amerikoje
pasiekia aukščiausią skautų laipsnį ar
rangą – erelio. Oficialiai į  jų gretas lapk-
ričio 1 d. įsijungė ir aštuoniolikmetis And-
rius Kriaučiūnas. Įvesdinimo iškilmės ir
erelio priesaika vyko kovo 5 d. West La-
fayette, Indianos valstijoje. Iškilmėse da-
lyvavo būrys kitų erelių, skautų vado-
vai, draugai ir šeimyna. Norint tapti ere-
liu, reikia išeiti gana griežtą programą,
gauti bent dvidešimt vieną pasiekimo
ženklelį, atlikti konkretų apylinkės pa-
gerinimo projektą, išlaikyti egzami-
nus. 

Kovo 18 d., šeštadienį, Seimo Kovo 11-osios Akto salėje vyko Lietuvos skautijos vadovų

suvažiavimas, į kurį susirinko 300 skautų vadovų. 

Suvažiavimo dalyviams sveikinimo žodį tarė Europos Sąjungos (ES) ambasadorius Rusijos
Federacijoje Vygaudas Ušackas, ministro pirmininko patarėjas Paulius Gradeckas, socia-
linės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis, Jaunimo reikalų departamento di-

rektorius Vydūnas Trapinskas bei Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidentas Man-
tas Zakarka.

Suvažiavime pristatyta organizacijos 2016 metų veiklos bei finansinė ataskaitos, Tarybos ir
Kontrolės komisijos išvados, buvo renkami nauji Lietuvos skautijos Tarybos nariai. Labiausiai
nusipelniusiems organizacijos nariams bei vadovams įteikti ordinai ir padėkos raštai.

Lietuvos skautija vienija daugiau nei 2500 skautų visose Lietuvos apskrityse. Pagrindinis or-
ganizacijos siekis – ugdyti jaunus, pilietiškus ir atsakingus visuomenės piliečius. Lietuvos skau-
tija yra Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos (WOSM) narė. ELTA

Lietuvos skautų suvažiavimas

Seime rinkosi Lietuvos skautijos vadovai. Martyno Ambrazo nuotraukos

Dalyvius pasveikino ES ambasadorius Rusijos Federacijoje
Vygaudas Ušackas.
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,,Jeigu negalite
p a m a i t i n t i
šimto žmonių,
pamaitinkite
bent vieną”,
– kadaise yra
sakiusi moti-

na Teresė. Pa-
galvokime, kiek

laiko skiriame naujie-
nų skaitymui ar klausymui, diskusijoms ir pik-
tinimuisi dėl pasaulio nelaimių bei nevilčiai
dėl savo pačių bejėgiškumo. Taip, mes ne-
galime išgelbėti pasaulio, tačiau galime pa-
dėti bent vienam jo gyventojui. Net ir užsi-
ėmę savais rūpesčiais, nepamirškime artimo,
kuriam taip reikalinga mūsų širdies šiluma.
Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė” išti-
sus metus nepaliauja šviesti tiems, kurių pa-
dangėje apniukę. Mes visomis išgalėmis pa-
dedame likimo nuskriaustiems Lietuvos vai-
kams, o prie gražios rėmimo iniciatyvos

gali prisijungti kiekvienas.
Vienas paprasčiausių būdų padėti – me-

tams materialiai paremti vieną vaiką, skiriant
jam 360 dolerių. Jeigu nuspręsite skirti šią pa-
ramą, ,,Saulutė” prašo jus atsiųsti šią piniginę
auką, savo vardą, pavardę, adresą, elektro-
ninio pašto adresą ir telefono numerį. Auka,
kurios sumą galima siųsti dalimis, yra nura-
šoma nuo federalinių mokesčių. Siūlome pa-
sirinkti du vaikučius.
Jeigu vienas jau
būtų gavęs paramą,
tada auka atitektų
antrajam. Po metų,
ar pasikeitus situa-
cijai, paramą gali-
ma būtų nutraukti.
,,Saulutė” rėmėjui
suteikia galimybę
bendrauti su vaiku
arba jo šeima (bus
išsiųstas adresas),

arba likti anonimu. Kiekvienas iš mūsų sky-
relio ,,dingstantis” vaikas jau būna sulaukęs
jūsų paramos. Kiekvienas atsirandantis –  dar
viena galimybė kilniu žingsniu padėti likimo
nuskriaustam mažyliui ir nors kiek palengvinti
jo likimą. 

,,Saulutės” savanoriai ir Lietuvos vaiku-
čiai dėkoja visiems vilties spindulėliams.

Negelbėkit pasaulio. Padėkit nors vienam vaikui

„Saulutė” 
(Sunlight Orphan Aid)

1133 Amber Dr, Lemont, IL 60439
tel. 630-243-7275
Fax. 630-243-6435

Internetinė svetainė: 

www.sunlightorphanaid.org 

Deividas
Deividas yra Justino brolis. Jis mokosi Vil-

niaus Martyno Mažvydo progimnazijos 4-je
klasėje. Berniukui labai patinka mokytis ma-
tematiką, lietuvių kalbą, dalyvauti kūno kul-
tūros pamokose. Deividą domina sportinė
veikla: futbolas, plaukimas. Jis lanko kvadra-
to, orientacinio sporto būrelius, pradėjo lan-
kyti regbio užsiėmimus. Vaikas mėgsta konst-
ruoti lego, skaito knygas. Jis noriai lanko
mokyklą, yra mėgstamas draugų, rūpestingas,
atsakingas. Deividas mielai padeda tėvams pri-
žiūrėti jaunesniuosius brolius ir seserį.

Ramūnas
Ramūnas yra 15 metų, jis lanko Rusnės spe-

cialiosios mokyklos, 8 lavinamąją klasę. Spe-
cialiųjų poreikių berniukas domisi grojimu mu-
zikos instrumentais, piešimu (piešdamas labai
spaudžia pieštukus ir juos sulaužo). Ramūnas yra
ramus, bet kartais pasitaiko, kad labai supyks-
ta. Paauglys labai susinervina tuomet, kai ap-
linkiniai nesupranta, ką jis nori jiems pasakyti.
Arba tuomet, kai vienam nepavyksta įveikti ko-
kio darbo. Ramūnas  dažnai serga įvairiomis kvė-
pavimo takų ligomis – plaučių uždegimu,  bron-
chitu. Dėl ligų berniukui teko dvejus metus ati-
dėti mokslus. Ramūnas turi 12 metų sesutę. Visa
šeima gyvena vieno kambario bute. Šiam vai-
kui reikalinga visapusiška priežiūra, todėl jo tė-
vams reikia finansinės paramos.

Justinas
Justinas gyvena su tėvais Asta ir Rai-

mundu. Šeimoje auga 7 vaikai: vyriausiajm sū-
nui 17 metų (dabar gyvena pas močiutę), ma-
žiausiam – 2,5 metų. Šeima gyvena dviejų
kambarių socialiniame būste. Justinas lanko
Vilniaus M. Mažvydo progimnazijos 1-ąją
klasę. Jam patinka matematikos, technolo-
gijos ir kūno kultūros pamokos. Berniukas lan-
ko krepšinio būrelį, domisi muzika. Jis mėgs-
ta konstruoti iš lego kaladėlių, piešti. Šeima,
kurioje auga Justinas, gyvena iš minimalių pa-
jamų: abiejų tėvų atlyginimas siekia apie
600 Eur. Šeimos biudžetą papildo kartą per
mėnesį valstybės mokama106 Eur išmoka vai-
kams, dar apie 300 Eur pajamų sudaro so-
cialinė pašalpa. Iš tų pinigų reikia pragyven-
ti devyniems žmonėms. Jiems labai reikalin-
ga materialinė pagalba, nes tėvams sunku yra
auginti 7 vaikus: reikia ne tik pilnavertiško
maisto, drabužių ir batų, bet ir pinigų sumo-
kėti už būrelius.

Artūras
Artūras yra Aušrinės brolis, jam 6-eri me-

tai. Artūras lanko vaikų darželį „Pasaka”. Berniukui
dėl dažnų ausų uždegimų buvo sutrikusi klau-
sa. Padėtis pagerėjo, kai 2015 m. rugsėjį vaikui
buvo atlikta operacija. Artūras mėgsta žaisti su
sese ir broliu. Jis turi puikią vaizduotę, sumanus,
todėl moka susigalvoti žaidimų ir būdamas
vienas. Yra ramus, labai jautrus, atsargus ber-
niukas. Darželyje jį vadina „poetu”. Artūras yra
tvarkingas, moka pabaigti pradėtus darbus.
Naują aplinką pirmiausiai mėgsta stebėti, tyri-
nėti, tik po to įsidrąsina. Berniuko mamai reikia
finansinės pagalbos, kad ji galėtų savo vai-
kams sukurti geresnes sąlygas augti, būti svei-
kiems, mokytis ir lavintis.

Renatas
Renatas gyvena su mama Loreta, ber-

niuko tėvas miręs. Šeimoje 8 vaikai, trys iš jų
nepilnamečiai. Vyriausiam iš vaikų jau yra 25-
eri metai. Mama su atžalomis gyvena 4 kam-
barių socialiniame būste. Renatas lanko Kau-
no Tito Masiulio jaunimo mokyklos 9-ą klasę.
Jam patinka kompiuterių ir sporto būreliai.
Vaikiną domina aktyvus sportas – plaukimas,
futbolas. Renato šeima turi pragyventi iš
neįtikėtinai mažų pajamų, kurių net neuž-
tenka mokesčiams už butą, normaliam mais-
tui, drabužiams. Todėl jai labai reikia pagal-
bos.  

Aušrinė 
Aušrinė gyvena su mama Irena ir trimis broliais. Tė-

vai yra išsiskyrę, 4 vaikus augina viena mama. Vyriausiam
sūnui Mariui yra 17 m., Audriui – 11, Aušrinei – 9-eri,  jau-
niausiam Artūrui – 6-eri. Šeima gyvena sename blokiniame
name, dviejų kambarių bute, kuriame vienas kambarys yra
pereinamas.

Aušrinė mokosi Vilniaus Valdorfo mokykloje. Mer-
gaitei labai patinka mokytis. Ji noriai skaito, rašo, nuolat
dainuoja. Taip pat mėgsta piešti, kurti įvairius darbelius,
mokytis vokiečių kalbos. Mama savo keturis vaikus augi-
na gaudama labai mažas pajamas. Jos alga – 450 Eur per
mėnesį (moteris dirba psichologe mokykloje). Menką dar-
bo užmokestį papildo mėnesinė 60 Eur valstybės išmo-
ka, skirta visiems 4 vaikams. Vaikų tėtis alimentų nemo-
ka, nes teismas kol kas jų nepriteisė, bylinėjimosi proce-
sas dar nesibaigęs. Kartais tėvas atsiunčia šiek tiek pini-
gų. Tačiau šeimai labai reikalinga materialinė parama: vai-
kams trūksta pilnavertiško maisto, vaisių. Aušrinė norėtų
lankyti muzikos mokyklą, bet dėl pinigų stygiaus mergaitė
negali mokytis muzikos. Mamai pinigų neužtenka net lai-
ku sumokėti mokesčius  už butą.
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MONIKA JUODEŠKAITĖ

Tanzanijoje svečiuodamasi nepilną
mėnesį jau spėjau susipažinti su keletu
šios šalies genčių. Didžiausią ir giliau-
sią įspūdį paliko viena seniausių šalies
genčių – Maasai. Šie žmonės šimtmečius
laikosi jų genčiai priimtinų taisyklių bei
puoselėja originalias tradicijas. Net ir
pats visagalis laikas ir su juo atkelia-
vusi prabangaus gyvenimo pagunda ne-
pražudė Maasai genties valios ir tikė-
jimo savo prigimtimi. 

Didžiausias turtas – gyvuliai

Šios genties žmonių turtai ma-
tuojami ne pinigais ar nekilnojamuo-
ju turtu, bet gyvulių skaičiumi. Pasak
Maasai, kuo daugiau šeima turi gyvu-
lių, tuo ji turtingesnė. Pagrindiniai gy-
vuliai, kuriuos augina Maasai gentis,
yra karvės, ožkos bei asilai.

Kiekviena Maasai šeima turi būrį

Turbūt pastebėjote, jog tarp na-
minių gyvūnų nebuvo paminėtos viš-
tos, pagrindinis daugelio mūsų mais-
to šaltinis. Maasai nelaiko vištų, ne-
valgo jų mėsos ir nenaudoja kiaušinių,
nes to neleidžia jų genties taisyklės. Pa-
sak Maasai senolių, valgydami vištą ir
jos produktus genties žmonės prisi-
šauktų nelaimių, nes višta yra nekal-
tas padaras, kuris buvo paimtas iš
miškų ir prijaukintas alkanų žmonių.
Mano akimis, ši keista genties tradi-
cija, kaip ir daugelis kitų, su kuriomis
dar susipažinsite, šiems žmonėms ap-
sunkina ir taip vargingą gyvenimą, ta-
čiau Maasai žmonėms jų taisyklės yra
šventos. 

Vertingiausias genties puoselėja-
mas gyvulys yra karvė, kuri kainuoja
nemenkus pinigus ir aprūpina šeimas
pagrindiniu maisto produktu – pie-
nu. Pati karvė mėsai yra pjaunama tik
specialiomis progomis – švenčiant ves-
tuves, vaiko gimimą ar tradicinių ri-
tualų metu (tokių, kaip sėkminga liū-
to medžioklė). Visa karvė yra kepama
ant laužo, o puotai susirenka visi kai-
mo gyventojai. Papjovus gyvūną jo
mėsa yra suvalgoma tą pačią dieną, nes
nėra kaip jos laikyti. Šaldytuvai ar rū-
siai šios genties žmonėms neegzistuo-
ja, jie gyvena šia diena ir rūpinasi ką
valgyti ir kaip išgyventi būtent šian-
dien. Nors pienas ir yra pagrindinis
genties maisto šaltinis, jie negamina iš
jo jokių produktų, tokių kaip varškė,
grietinė, sviestas ar kefyras. Maasai
kasdien geria karvės pieno bei kraujo
gėrimą. Jiems tai sveikas bei daug
energijos teikiantis patiekalas. Įdo-
mu, kad kraujas imamas iš gyvos kar-

Į Tanzaniją – savanoriauti. Maasai gentis

ožkų. Šis gyvulys nėra brangus, todėl
dažnai naudojamas ne tik pienui, mė-
sai, bet ir verslui. Genties turguje daž-
niausiai parduodama prekė yra ožkos
ir ožiai, dėl kurių sandėrius vysto
gausus būrys genties vyrų, norinčių
parduoti ar įsigyti šių gyvulių. Ožkų
mėsa turguje yra kepama ant laužo
kaip barbeque ir parduodama turgaus
lankytojams. Dauguma mūsų barbeque
įsivaizduojame kaip greitą ir paprastą
maisto paruošimo būdą. Maasai ožkos
mėsą kepa prie laužų, ją ištempę ant ke-
leto pagalių. Pamačiusi, kaip ji gami-
nama, praradau norą paragauti. 

Pačiame genties turguje, kuris
rengiamas kiekvieną šeštadienį, gali-
ma įsigyti ne tik karvių ir ožkų ar pa-
skanauti šių gyvulių mėsos ir kitų
maisto produktų, bet ir rasti platų
asortimentą tradicinių apdarų bei pa-
puošalų. Turgaus šurmulyje šeštadie-
niais dalyvauja dauguma genties žmo-
nių, kuriems toks laiko praleidimas

Maasai moterys keliauja į turgų. M. Juodeškaitės nuotraukos

Maasai boma – kelių šeimų gyvenamoji teritorija, aptverta spygliuota tvora. Norint su-
žinoti, kiek šeimų čia gyvena, reikia suskaičiuoti tvoroje padarytus įėjimus.

Maasai šeštadienio turgus.

Vystomas verslas, perkami ir parduodami gyvuliai.

yra tapęs savaitgalio pramoga bei ga-
limybe vystyti verslą.

Asilai Maasai žmonėms tarnauja
vietoj automobilių. Dažniausiai jie ga-
bena sunkius daiktus, vandens kibirus
ar net sergančius ligonius. Sausros
metu šiais gyvuliais rūpinamasi ma-
žiausiai, todėl, nesulaukus lietaus ke-
letą mėnesių, jų mirtingumas ypač iš-
auga, ir žemėje lieka gulėti jų kaulai.
Maasai žmonės, norėdami pasirūpin-
ti savo kitais gyvuliais ir apsaugoti juos
nuo asiliukų likimo, sausros metu su
jais keliauja tolimus atstumus, ieško-
dami vandens ir žolės. Genties vyrai,
drauge su gyvuliais nukeliavę į drėg-
nus regionus, ten įkuria laikinas sto-
vyklas, kuriose gyvena tol, kol na-
muose iškrenta pakankamai lietaus.
Kartais sausra Maasai regione gali
trukti ilgiau nei tris mėnesius, todėl vy-
rai gimtąsias žemes palieka išties il-
gam laikui. 

vės, šiek tiek prapjovus jugo veną.
Karvė daug nenukraujuoja ir išlieka
gyva. Kitas tradicinis genties patie-
kalas – pieno ir kukurūzų miltų miši-
nys. Toks nelabai viliojančiai atro-
dantis patiekalas čia vadinamas purge.
Man teko jo ragauti, skonis priminė
blynams užmaišytą tešlą. Labiau pa-
siturintys ir šiuolaikiškiau gyvenantys
genties gyventojai dažnai maitinasi ry-
žiais arba patiekalu iš kukurūzų mil-
tų, vadinamu ugali.  

Gyvuliai šioje kultūroje išties yra
pats vertingiausias turtas. Jie ne tik iš-
maitina Maasai šeimas, nusako šeimos
pragyvenimo lygį, bet suteikia teisę ir
turėti kelias žmonas, kas šioje gentyje
yra toleruojama. Kitaip tariant, Maa-
sai vyras, turintis daug gyvulių, parodo
savo galimybes išlaikyti didelę šeimą,
todėl kuo daugiau jis turi karvių bei
ožkų, tuo daugiau žmonų jis gali turė-
ti. Patys maasai man tikino, jog pen-

kios karvės ir dešimt ožkų tolygu vie-
nai žmonai, taigi apie 20 karvių turin-
tis vyras gali turėti keturias žmonas.
Šis faktas mane išties šokiravo ir pri-
vertė į genties moterų statusą pažvelgti
visai kitu kampu. 

Lyčių tarpusavio santykiai 
ir pareigos

Maasai moterys visą gyvenimą
turi klausyti vyro, su juo sutikti ir da-
ryti taip, kaip jis palieps. Tačiau ir šei-
mos vyrai privalo laikytis kai kurių tai-
syklių. 

Pradėkime nuo to, kad moterys čia
yra išties išnaudojamos. Vos prieš porą
dešimčių metų moteriai pastojus gen-
ties vyrai išsipirkdavo moteriškos ly-
ties kūdikį dar jam negimus. Šioje
gentyje vos gimusi mergaitė jau bū-
davo kažkieno žmona, kurios pasirin-
kimo laisvė jos tėvų būdavo išmainoma
į keletą gyvulių. Mergaitėms vos pasi-
ekus brendimą, jos būdavo ištekinamos
už senų vyrų ir neturėdavo jokių teisių
pasipriešinti. Laimei, ši žiauri taisyk-
lė nebegalioja. Šiandien genties mote-
rys turi teisę rinktis, už kurio vyro te-
kėti, tačiau jų sprendimą dažniausiai
nulemia vyro turimas gyvulių skaičius
ir jo galia. Vyro stiprumas ir pajėgu-
mas gentyje yra pagrindinis fakto-
rius, lemiantis gausią vyro šeimą. Pa-
sak Maasai tradicijų, pirmąją žmoną
vyras gali išsirinkti tik nukovęs liūtą.
Kad ir kaip keistai tai skambėtų, dar
šiandien tai yra genties tradicija. Man
pačiai teko bendrauti su jaunu vyru,
kuris vos prieš kelerius metus buvo nu-
kovęs liūtą ir taip užsitarnavęs pagar-
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bą bei populiarumą gentyje. Vyrui nu-
rungus liūtą gentyje keliama didžiulė
ritualinė šventė, po kurios moterys
varžosi dėl šio stipraus vyro dėmesio
ir nuotakos pozicijos. Žinoma, norint
turėti žmoną, nebūtina nukauti liūtą,
tačiau tai atlikus ją gali turėti net ir ne-
turėdamas daug gyvulių. Tuo tarpu
antroji, trečioji ir kitos žmonos lei-
džiamos turėti tik suskaičiavus vyro
gyvulius, nes žmonų leidžiama turėti
tiek, kiek vyras yra pajėgus išlaikyti.
Pagrindinė šeimos vyro pareiga yra
vienodai išlaikyti visas žmonas ir vai-
kus. Jeigu vienai žmonai duodama pi-
nigų saviems reikalams, tokią pačią
sumą turi gauti ir visos likusios žmo-
nos. Vyrai taip pat negali kliautis jaus-
mais ir vieną žmoną mylėti ir gerbti la-
biau nei kitas, visoms turi skirti vie-
nodai dėmesio. Laikytis šios taisyklės,
mano galva, neįmanoma, nes širdžiai
ir jausmams neįsakysi.

Šioje gentyje ištekėjusios mote-
rys visą savo gyvenimą nugyvena melž-
damos gyvulius bei augindamos vai-
kus. Pagal Maasai paprotį, kiekviena
vyro žmona turi sau ir savo vaikams
pasistatyti namą tame pačiame kai-
melyje, vadinamame boma, kuriame
gali gyventi daugiau nei viena šeima.
Taigi vos ištekėjusios moterys puola
statyti sau mažus namelius iš molio.
Vyrai žmonoms namo statyboje nepa-
deda, jos pagalbos gali kreiptis tik į ki-
tas moteris, pavyzdžiui, kitas to pačio
vyro žmonas, uošvienes ar kitas savo
giminės atstoves. Namas, statomas
moterų kolektyvo, pareikalauja daug
laiko bei jėgų. Pradžioje moterys iš pa-
galių, suneštų iš Longido kalno, su-
renčia namo karkasą. Karkasas aplip-
domas molio, mėšlo bei anglių mišiniu,
o stogas apdengiamas šiaudais. Tokie
Maasai namai neturi langų, todėl juo-
se visuomet labai tamsu. Viduje na-
melio, pačiame centre, yra pastatomi
trys akmenys laužui. Laužas teikia ši-

Šeima namelio išorėje ir viduje.

ieškų. Stovykloje vyrai apžiūrimi ir gy-
domi nuo skirtingų ligų. Tik pasveikus
jiems leidžiama grįžti pas savo šei-
mas. Šis procesas padeda apsaugoti
kaimo gyventojus nuo ligų užkratų.
Maasai žmonės mane tikino, jog vos ke-
lias dienas panaudojus žolelių viralų,
ligos simptomai dingsta. Manau, visi
sutiksite, jog šios genties tradicinė
medicina išties yra stebuklinga, ir jos

lumą, o tarp akmenų galima pastatyti
puodą, kur verdamas maistas. Namo
šonuose yra padaryti du miegamieji
gultai, užtiesti karvės oda. Vienas
kambarėlis su gultais skirtas moteriai
su vaikais, o kitas vyrui, kuris čia
nakvoja pagal grafiką. Išties nejuo-
kauju – vyrai nakvynės vietą keičia
kiekvieną naktį tam, kad vienodai dė-
mesio skirtų visoms žmonoms. Nėš-
tumo ar ligos atveju vyras tos žmonos
namuose nakvoti negali, todėl pa-
sveikti ir pagimdyti moterys yra pa-

liekamos vienos ar kitų moterų drau-
gijoje. Maasai genties vyras, man visa
tai papasakojęs, pridūrė: „Kuo dau-
giau žmonų, tuo geriau, juk jei viena
serga, turi kitą. Jei kita gimdo, turi tre-
čią, ir visos jos viena kitai padeda”. To
aš niekada nesuprasiu ir nepalaikysiu,
tačiau Maasai moterims tai norma-
lus dalykas. Žmonos paprastai sutaria
ir padeda vienos kitoms. Moterų aki-
mis, nauja ir jauna vyro žmona yra di-
delė pagalba ūkyje ir gyvenime. Man
tai girdint ir matant jų sunkų ir var-
gingą gyvenimą, plyšo širdis, tačiau
teko susitaikyti su mintimi, kad toks
yra jų gyvenimo būdas, ir niekas jo ne-
pakeis. 

Tradicinė medicina

Maasai gentis visame pasaulyje
yra gerai žinoma dėl savo sėkmingos tra-
dicinės medicinos. Ši gentis nepripažįsta
jokių vaistų ar ligoninių ir gydosi tik na-
tūraliomis žolelėmis ir iš jų padarytais

viralais. Pabandykite at-
spėti, kiek vidutiniškai
trunka šios genties žmo-
nių gyvenimas? Maasai
senoliai būna net 80–90
metų, kas tikrai šokiruo-
ja, žinant, kad jie nenau-
doja jokių vaistų ir gyve-
na nesanitarinėmis sąly-
gomis. Tradicinės medi-
cinos dėka išgydomos net
ir tokios mirtinos ligos
kaip maliarija, hepatitas
bei dauguma uždegimų.
Maasai viralai nepajėgūs
išgydyti tik vėžio, kurį
įveikti vis dar bando ir
šiuolaikinė medicina. Su-
sidomėjusiems galiu iš-
vardinti keleto populia-
riausių gydomųjų žole-
lių pavadinimus. Visos
jos randamos Longido
kalno miškuose. Sokonoi
bei mukutan žolelės skir-
tos krūtinės uždegimams.
Tuo tarpu oremiti augalas
išgydo maliariją. 

Gydo dažniausiai se-
noliai, kurie turi il-
gaamžės patirties gami-

nant žolelių užpilus. Jeigu Maasai kai-
mo žmogus suserga, jis būna apžiūri-
mas senolio, kuris nurodo, kokias žo-
leles parnešti iš kalno glūdumos. Už
vaistinių žolelių suradimą ir rinkimą
šioje gentyje yra atsakingi vyrai, mo-
terys šiame procese nedalyvauja. Saus-
ros metu Maasai kaime senoliai pa-
prastai įrengia gydymo paslaugas tei-
kiančias mažas stovyklas. Šiose sto-
vyklose dažniausiai susirenka tie vy-
rai, kurie drauge su gyvuliais ką tik
grįžo po ilgų vandens bei maisto pa-

Mama su vaiku.

paslaptis atskleisti turėtų stengtis ne
viena farmacijos kompanija. 

Pagonybė

Kaip ir senų senovės lietuviai, šie
žmonės yra pagonys ir iki šių dienų ne-
pripažįsta jokios kitos religijos. Maasai
garbina vis dar rusenančio ugnikalnio
kalną – Ol Donyo Lengai, kuris maasai
kalba reiškia „Dievo kalną”. Gyvento-
jai dažniausiai jį garbina ir jam mel-
džiasi sausros metu, prašydami lietaus
ir kalno palaimos. Maasai žmonių pa-

gonybė yra viena iš priežasčių, kodėl jie
vis dar nepripažįsta civilizacijos ir
šiuolaikinio gyvenimo būdo. Tuo lai-
kotarpiu, kai Tanzanija buvo užgrobta
Britų imperijos, daugumos genčių že-
mėse apsilankė misionieriai iš Europos,
kurie skleidė savo tikėjimą. Maasai
niekuomet nebuvo aplankyti misio-
nierių, todėl iki šios dienos tiki savo gen-
ties sukurtais dievais bei griežtomis tai-
syklėmis ir laikosi savo tradicijų. Net ša-
lies vyriausybės pastangos socializuo-
ti šią tautą nepasiteisino. Šalies valdžia
iki šiol kovoja dėl šios genties vaikų tei-
sių į išsilavinimą.

Maasai vaikai

Maasai vyro paklaususi apie vai-
kus, išgirdau tiesmuką atsakymą: „Kuo
daugiau vaikų, tuo geriau, nes jie padės
tvarkytis su gyvuliais”. Tikrąja to žo-
džio prasme vaikai šioje gentyje laiko-
mi darbo jėga. Maasai tėvai savo vaikų
nelepina ir laisvu laiku neleidžia žais-
ti ir linksmintis. Genties vyrai turi
vieną tikslą – kiekvieną savo vaiką iš-
auklėti taip, kad jis savarankiškai mo-
kėtų gyventi pagal genties taisykles.
Kiekvienas vaikas, Maasai tėvų akimis,
tai dvi rankos ir kojos, kurios padės na-
muose ir ūkyje, todėl mokyklose jie tik
sugaiš ūkiui reikalingą laiką. Vaikų pa-

Mėgstamiausios mažylių pramogos – supimasis bei balionai.

galba prie gyvulių dažnai leidžia šeimai
auginti jų vis daugiau ir daugiau, ir
taip jie padidina savo turtus. 

Dar didesnė problema dėl išsila-
vinimo kyla mergaitėms, kurios Maa-
sai žmonių galva, yra tik žmonos ir mo-
tinos, todėl išsilavinimas joms nebū-
tinas. Vienas genties tėvas man sakė:
„Kodėl aš turėčiau mokyti kažkieno
žmoną?” Šie jo žodžiai mane išties nu-
liūdino, bet jis į jokias diskusijas šia
tema nesileido. 

Nukelta į 15 psl.

Longido miestas, įsikūręs šalia Longido kaimo. Šiame regione gyvena didelė dalis Maa-
sai genties.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

K. Pūkas ir M. Bastys kompromituoja Seimą

Britanija pradės „Brexit” kovo 29-tą

Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-
tuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė teikia Gyventojų turto
deklaravimo įstatymo pataisas, ku-
riomis siūloma viešinti visų politinio
(asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojų, tarp jų – Prezidento, mi-
nistrų patarėjų, Seimo narių padėjėjų,
taip pat visų biudžetinių įstaigų, vals-
tybės ir savivaldybių valdomų įmonių
vadovų ir pavaduotojų bei visų kan-
didatų į valstybės politikus turto dek-
laracijas.

Viešumas yra geriausias ginklas
kovojant su korupcija, neteisėtu pra-
turtėjimu ir neskaidriu lobizmu. Vie-
šos aukštų pareigūnų deklaracijos leis
visuomenei įsitikinti, kad už mokesčių
mokėtojų lėšas samdomi politinio pa-
sitikėjimo valstybės tarnautojai, įstai-
gų vadovai dirba valstybės, o ne as-
meninei naudai, taip pat padės nusta-
tyti nuslėpto ir nedeklaruoto turto
faktus.

Šiuo metu dauguma pateikiamų
deklaracijų nėra viešos.

Vilnius (Prezidentūros info) – Dėl
seksualinio priekabiavimo teisėsaugos
akiratyje atsidūręs Seimo narys Kęs-
tutis Pūkas ir galbūt neskaidrių ryšių
su Rusijos energetikos atstovais tu-
rintis parlamentaras socialdemokratas
Mindaugas Bastys kompromituoja Sei-
mą, pareiškė Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė.

„Istorijos labai skirtingos, bet jos
abi kompromituoja Seimą. (...) Spren-
dimus dėl to, ar jie gali likti Seime, pri-
ims, aišku, pats Seimas”, – sakė D. Gry-
bauskaitė, paklausta, ar minėti parla-
mentarai gali toliau eiti pareigas.

M. Basčiui ir K. Pūkui Seime yra
pradėti apkaltos procesai.

Socialdemokratų frakcijos atstovo
ryšiai pradėti nagrinėti, kai Valstybės
saugumo departamentas (VSD)  pra-

nešė Seimo pirmininkui, kad M. Bas-
čiui neturėtų būti išduotas leidimas
dirbti su visiškai slapta informacija.
VSD duomenimis, M. Bastys palaiko
ryšius su atominės energetikos kor-
poracijos „Rosatom” atstovu Jevgeni-
jumi Kostinu, su buvusiu KGB dar-
buotoju Piotru Vojeika, Rusijos vals-
tybinio kanalo RTR žurnalistu Er-
nestu Mackevičiumi, buvusiu Kauno
mafijos autoritetu įvardijamu Saturnu
Dubininku ir neteisėta veikla įtariamu
verslininku Vadimu Pachomovu.

Seimo narys K. Pūkas kaltinamas
seksualiniu priekabiavimu. Po kelių
merginų kreipimosi prokuratūra pra-
ėjusį penktadienį paskelbė pradėjusi
ikiteisminį tyrimą.

M. Bastys ir K. Pūkas sako nema-
tantys pagrindo trauktis iš Seimo.

Viešos turto deklaracijos – daugiau skaidrumo 

Vilnius (Diena.lt) – Seimas svars-
tys Vidaus reikalų ministerijos (VRM)
inicijuotą siūlymą palengvinti aukštos
kvalifikacijos užsienio specialistų per-
kėlimą dirbti į Lietuvą.

VRM pataisos sudarys galimybę į
Lietuvą atvykti trečiųjų šalių pilie-
čiams, kurie perkeliami laikinai dirb-
ti kaip vadovai, specialistai ar aukštąjį
universitetinį išsilavinimą turintys
stažuotojai iš trečiosiose šalyse įsteig-

tų įmonių į šių įmonių atstovybes.
Perkeliami darbuotojai į Lietuvą

galėtų atvykti su šeimomis. Nebūtų
reikalavimo jiems mokėti didesnį nei
vidutinis atlyginimą – toks reikalavi-
mas taikomas norint Lietuvos įmonė-
se įdarbinti specialistus iš užsienio.

Siunčianti įmonė turėtų įsiparei-
goti, kad, pasibaigus perkėlimo įmonės
viduje laikotarpiui, užsienietis grįš į
užsienio valstybėje įsteigtą įmonę.

Lengvins kvalifikuotų užsieniečių įdarbinimą

Vilnius (ELTA) – Sprendžiant
emigracijos problemą būtina kurti
konkurencingas, našias darbo vietas,
o tam reikalingas palankus investici-
nis klimatas, teigia premjeras Sau-
lius Skvernelis. Pasak vyriausybės
vadovo, dauguma iš Lietuvos išvyks-
tančių žmonių šalį palieka, nes nega-

li oriai gyventi ir pragyventi. 
Kaip skelbia Statistikos departa-

mentas, pernai iš Lietuvos emigravo
50,3 tūkst. nuolatinių šalies gyventojų,
o imigravo – 20,2 tūkst. žmonių. Paly-
ginti su 2015 m., emigrantų skaičius pa-
didėjo 5,8 tūkst. (13 proc.), o imigran-
tų skaičius sumažėjo 2 tūkst. (8,9 proc.).

Premjeras: emigracija – tai iššūkis

Vilnius (Alfa.lt) – Baltarusijos
prezidento Aleksandro Lukašenos pa-
reiškimai apie tariamai Lietuvoje reng-
tus kovotojus provokacijoms Baltaru-
sijoje organizuoti – visiška nesąmonė,
neturinti nieko bendro su tiesa, sako
Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komiteto (NSGK) pirmininkas
„valstietis” Vytautas Bakas.

Anot jo, pastarieji autoritarinės
Baltarusijos vadovo svarstymai apie
Ukrainoje, Lietuvoje ar Lenkijoje neva
rengtus smogikus, gali būti patiriamo
Rusijos spaudimo, taip pat vidinės
įtampos šalyje išraiška.

Seimo NSGK vicepirmininko kon-
servatoriaus Arvydo Anušausko tei-
gimu, pastaroji A. Lukašenkos lūpomis
platinama žinia labai panaši į Rusijos
žiniasklaidos jau prieš kelerius metus
skelbtas netikras naujienas, kad neva

Lietuvoje sukarintose stovyklose ren-
giami smogikai provokatoriai.

„Kaip prisimename, Rytų Ukrai-
noje buvo paskelbta žinia apie tariamą
lietuvišką pėdsaką nužudant separa-
tistų – teroristų lyderius. Tas pėdsakas
buvo tik toks, kad lietuvių instrukto-
riai Ukrainoje moko Ukrainos karius
pagal dvišalius susitarimus”, – sakė
parlamentaras.

Baltarusijos prezidentas A. Luka-
šenka pareiškė, kad Lietuvoje ir Len-
kijoje galėjo būti rengiami kovotojai, or-
ganizavę provokacijas jo šalyje.

A. Lukašenkos teigimu, dėl gink-
luotų provokacijų rengimo sulaikyta
kelios dešimtys asmenų. „Stovyklos
buvo įrengtos Ukrainoje ir, regis, Lie-
tuvoje ar Lenkijoje. Negaliu tvirtai
pasakyti – kažkur ten. Pinigai keliavo
per Lenkiją ir Lietuvą”, – pareiškė jis.

A. Lukašenkos pareiškimas – visiška nesąmonė

Londonas („Draugo” info) – Di-
džioji Britanija pradės pasitraukimo iš
Europos Sąjungos (ES) procesą kovo 29
dieną, kai inicijuos ES sutarties 50-ąjį
straipsnį. 

Britanijos pasiuntinys prie Briu-
selio Tim Barrow „informavo Europos
Vadovų Tarybos pirmininko Donald
Tusk biurą, kad Jungtinė Karalystė ke-
tina aktyvuoti Lisabonos sutarties 50-
ąjį straipsnį kovo 29-ąją”, sakoma už
Jungtinės Karalystės išstojimą iš ES at-
sakingos ministerijos pareiškime.

„Brexit” ministras David Davis pa-

sakė: „Kitą trečiadienį vyriausybė pri-
statys šį sprendimą ir oficialiai pradės
procesą, aktyvuodama 50-ąjį straipsnį”.

Praėjusių metų birželį vykusiame
referendume 52 proc. rinkėjų nubal-
savo už pasitaukimą iš ES. Jungtinė
Karalystė bus pirmoji Bendriją palie-
kanti šalis.

Lisabonos sutarties 50 -asis straips-
nis numato iki dvejų metų galinčias
trukti derybas dėl išstojimo. ES visiš-
kai pasiruošusi deryboms dėl Didžio-
sios Britanijos išstojimo iš Bendrijos,
pranešė Europos Komisija.

Paskelbė karinių pratybų „Zapad 2017” datą
Minskas (BNS) – Rusijos ir Bal-

tarusijos kariuomenių strateginės pra-
tybos „Zapad 2017” vyks rugsėjo 14–20
dienomis.

„Planuojama, kad mūsų teritori-
joje per bendras strategines pratybas
dalyvaus apie 3 tūkst. Rusijos Federa-
cijos karių ir apie 280 technikos vie-
netų”, – sakė Baltarusijos gynybos mi-
nistras. Nurodoma, kad bendras pra-
tybose dalyvausiančių karių skaičius
neviršys 13 tūkst. karių.

Be antžeminių pajėgų, manev-
ruose dalyvaus iki 25 Rusijos orlaivių.

Lenkija neketina įsivesti euro
Varšuva (ELTA) – Lenkijos vy-

riausybė neplanuoja įvesti šalyje ben-
dros Europos valiutos. Tai antradienį
bendraudama su internautais pareiš-

kė šalies ministrė pirmininkė Beata
Szydlo. „Lenkijai naudinga likti su
savo valiuta – zlotu”, – paaiškino B.
Szydlo.

D. Trump per metus „nuskurdo” milijardu
Washingtonas (ELTA) – Per pra-

ėjusius metus JAV vadovo Donald
Trump turtas sumažėjo milijardu do-
lerių, be to, jis 200 mln. dolerių ma-
žesnis nei iki prezidento rinkimų.

D. Trump turtas sumažėjo nuo 4,5
iki 3,5 mlrd. dolerių. Pažymima, kad

prieš metus D. Trump užėmė 336-ąją
vietą turtingiausių pasaulio žmonių są-
raše. Dabar JAV prezidentas nusileido
į 544-ąją vietą.

D. Trump neteko 22 proc. savo tur-
to. Atėjęs į Baltuosius rūmus, D. Trump
šeimos verslą perleido sūnums.

Okupuotame Tibete susidegino vyras
Lhasa (Bernardinai.lt) – Kovo 18

dieą rytų Tibete, Kham regione, Nyag-
rongo mieste netoli Tsoga vienuolyno,
susidegino 24 metų Pema Gyaltsen.
Kaip praneša liudininkai, prieš susi-
degindamas jaunas vyras šaukė „Lais-
vė Tibetui” ir meldė Dalai Lamos su-
grįžimo į Tėvynę.

Po šio incidento tibetiečio kūną pa-
ėmė policija. 

Reaguodamas į šį skaudų įvykį, Ti-
beto vyriausybės tremtyje vadovas
Lobsang Sangay sakė: „Mane sukrėtė
šis jauno vyro susideginimas. Tačiau
jis paaukojo savo gyvybę vardan Ti-
beto. Tai dar sykį primena, kad repre-
sijos Tibete tebesitęsia. Kinijos valdžia
turėtų atsižvelgti į tibetiečių padėtį ir
iš esmės keisti esamą situaciją”. Tai jau
146 susideginimo atvejis Tibete.

Ivanka Trump įsikūrė Baltuosiuose rūmuose
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidento Donald Trump dukra Ivanka
turi savo biurą Baltuosiuose rūmuose,
nors nebus vyriausybės darbuotoja. 

Po D. Trump inauguracijos jo vy-
riausioji dukra dažnai matoma Baltų-
jų rūmų Vakarų sparne, kur dirba
visa Prezidento komanda.

35 metų I. Trump Baltuosiuose
rūmuose dalyvavo apskritojo stalo dis-
kusijose kartu su Prezidentu ir Vo-
kietijos kanclere Angela Merkel.

I. Trump advokatė sakė, kad Pre-
zidento dukra turės prieigą prie įslap-
tintos informacijos ir jai galios tokios
pat taisyklės, kaip ir kitiems Baltųjų
rūmų patarėjams, kurie gauna atlygi-
nimus kaip valstybės tarnautojai.

I. Trump vyras, nekilnojamojo
turto vystytojas Jared Kushner yra
vienas iš Prezidento patarėjų ir buvo
oficialiai prisaikdintas Baltųjų rūmų
pareigūnu.

Nei J. Kushner, nei jo žmona neturi

jokios darbo valstybės tarnybose pa-
tirties. I. Trump turi savo mados lini-
ją, pavadintą jos vardu.

Didžiulė šios poros įtaka Prezi-
dentui iškėlė rimtų klausimų dėl gali-
mo interesų konflikto ir pakurstė pla-
tesnio pobūdžio diskusijas apie takos-
kyrą tarp D. Trump šeimos verslo rei-
kalų ir jos narių politinės veiklos.

Ivanka Trump (k.) dalyvavo  derybose su A.
Merkel. ,,Daily Mail” nuotr. 

Karinės pratybos „Zapad 2017”, kelia neri-
mą visai Europos Sąjungai.   Viena.lt nuotr.
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Paryžiuje kovo 16–19 dienomis vy-
kusioje Pasaulinėje turizmo parodoje
(Salon Mondial du Tourisme) prancū-
zų keliautojams, turizmo sektoriaus
profesionalams ir žurnalistams tradi-
ciškai pristatytos turizmo Lietuvoje ga-
limybės.

Parodoje apsilankęs Lietuvos am-
basadorius Prancūzijoje Dalius Če-
kuolis pasidžiaugė gražia tradicija ta-
pusiu Lietuvos dalyvavimu didžiau-
sioje Prancūzijoje rengiamoje turizmo
parodoje išreiškė viltį, kad Prancūzi-
ja išliks viena prioritetinių Lietuvos tu-
rizmo rinkų. Įrodymas, kad einama tei-
singu keliu – beveik penktadaliu išaugę
turistų iš Prancūzijos srautai į Lietu-
vą, kurie, panašu, turėtų didėti ir at-
eityje.

Lietuvos ambasados atstovai pa-
rodoje taip pat susitiko su Valstybinio
turizmo departamento ir prancūzų
agentūros „TQC Agency”,   nuo šių
metų vasario 1 d. atstovaujančios mūsų
šaliai Prancūzijos rinkoje, specialis-
tais. Susitikimo metu aptartos ben-
dradarbiavimo galimybės pristatant
Lietuvą plačiajai visuomenei skir-
tuose renginiuose (visų pirma – „Eu-
ropos dienose” Paryžiaus regione ar
„Konsulinėse dienose” Lione, Pran-
cūzijos regionuose vykstančiose tu-
rizmo parodose), taip pat organizuo-
jant Prancūzijos žurnalistų ir turo
operatorių keliones po Lietuvą, vyk-
dant Lietuvos reklamos akcijas socia-
liniuose tinkluose ir žiniasklaidoje.

Paryžiaus parodos lankytojų in-
teresas apsilankyti Lietuvoje žadina-
mas naujais virtualios realybės fil-
mais, jau pirmąją parodos dieną su-
laukusiais nemažo publikos susido-
mėjimo. Stende taip pat pristatomos
prancūzų turistų pamėgto Vilniaus
naujienos, perspektyvus maršrutas
„Art deco architektūra Kaune”, pa-
trauklios gastronominio turizmo ga-
limybės Lietuvos regionuose, tarp-
tautinio pripažinimo sulaukę geriau-
si šalies restoranai. Aktyviam laisva-
laikiui bei draugiškumui gamtai didelį
dėmesį skiriantiems prancūzų ke-
liautojams Lietuvos turizmo specia-
listai pristato kelionių kemperiais
mūsų šalyje galimybes, platų pramogų
gamtoje spektrą, taip pat unikalius pės-
čiųjų žygius Kuršių nerijoje.

Artimiausiu metu planuojama iš-
leisti populiariausių Prancūzijoje ke-
lionių gidų prancūzų kalba – „Rou-
tard” ir „Petit Fute” – naujus leidinius,
skirtus trims Baltijos šalims ir jų sos-
tinėms Leidiniai buvo parengti ben-
dradarbiaujant su Lietuvos ambasada
Prancūzijoje ir Lietuvos turizmo sek-
toriaus profesionalais.

Pernai Lietuvoje apsilankė 36
tūkst. turistų iš Prancūzijos, t. y. 19,6
proc. daugiau nei 2015 m. Tuo tarpu
nakvynių skaičius ūgtelėjo net 36,9
proc.

Valstybinio turizmo 
departamento info

Lietuva – Pasaulinėje turizmo parodoje Paryžiuje

VERSLO N AUJIENOS

Nepaisant to, kaip labai nemėgsta-
te savo darbo, ko gero, blogiausias
sprendimas vadovui pranešti apie iš-
ėjimą, išlieti visą susikaupusį pyktį
viešai ir iš karto trinktelėti biuro
durimis.

Keisti darbą žmonės nu-
sprendžia dėl skirtingų prie-
žasčių. Vieni ieško naujos

veiklos ir patirties. Kiti – patrauk-
lesnių darbo sąlygų. Treti – tiesiog
„išauga” įmones ir nori savo kom-
petenciją panaudoti kitur. Kad ir ko-
kia būtų priežastis, pranešti darb-
daviui apie savo sprendimą irgi rei-
kia ne bet kaip.

Akis į akį

Pirmiausia apie savo sprendimą
informuokite tiesioginį vadovą. Iš
anksto susitarkite su vadovu dėl trum-
po susitikimo jo kabinete. Susitikus
akis į akį trumpai ir argumentuotai pa-
aiškinkite savo sprendimo priežastis.

Jokiu būdu nepulkite į asmeniš-
kumus ir nesidalinkite susikaupusio-
mis nuoskaudomis. Branginkite savo
reputaciją ir būkite profesionalūs. Juk
niekada nežinote, ar po kelių metų
neteks vėl dirbti su šiuo vadovu. Galų
gale būsimi darbdaviai gali paskam-
binti šiam vadovui ir pasiteirauti apie
jūsų kompetenciją, rašo svetainė „bu-
sinessinsider.com”.

„Exit” interviu

Didesnėse įmonėse iš darbo išei-
nančių žmonių prašoma pasidalinti
įgyta patirtimi bei pasikalbėti apie
darbą bendrovėje. „Exit” interviu pa-
deda žmogiškųjų išteklių skyriaus dar-
buotojams geriau suprasti darbuotojų
lūkesčius, gauti atgalinį ryšį iš ko-
mandos narių. Taigi vertėtų skirti lai-
ko tokiam pokalbiui ir argumentuotai

išdėstyti sritis, kuriose jūsų nuomone,
įmonei derėtų pasitempti, kartu ir ne-
pamiršti paminėti, ką gi naudingo ga-
vote iš darbo šioje bendrovėje.

Mažiau asmeniškumo

Tikrai gražu, kai įmonę paliekan-
tis darbuotojas parašo viešą atsisvei-
kinimo laišką kolegoms. Šiuo atveju pa-
tartina nenuklysti į asmeniškumus.
Geriau formaliai padėkokite visiems už
bendrus darbo metus ir tiek. Jei turė-
jote bendradarbių, su kuriais bendra-
vote artimai, jiems galite padėkoti as-
meniškai – raštu ar žodžiu.

Nesudeginkite tiltų

Net jei ir gavote savo svajonių dar-
bą, net jei dabartinė darbovietė įgriso
iki gyvo kaulo, galutiniai nenutrauki-
te ryšių su įmone. Kitaip tariant, atsi-
sveikinkite mandagiai ir oriai, pasi-
likdami sau galimybę kada nors su-
grįžti. Juk keičiasi darbo rinka, įmonių
kultūra, galų gale keičiasi žmonės ir
niekada nežinai, kada vėl gali tekti pra-
verti senojo biuro duris.

Milda Tarcijonaitė, 
„Verslo žinios”

Išeinate iš darbo? Tik netrenkite durimis

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų kovo 22 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,93 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,71 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,70 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,15 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,65 €

„Užsienio reikalų ministerija vi-
sada buvo atvira bendradarbiavimui
su verslo organizacijomis ir siekia, kad
toks bendradarbiavimas būtų nuo-
seklus, nuolatinis ir būtų naudingas ne
tik įmonėms, bet ir visiems Lietuvos
gyventojams”, – sakė užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius, susitikęs
su Amerikos prekybos rūmų (Ameri-
can Chamber of  Commerce) nariais.

Susitikime aptarta Lietuvos ir
JAV ekonominio bendradarbiavimo
dinamika, verslo vystymo Lietuvoje
planai ir lūkesčiai, susiję su Vyriau-
sybės darbu.

L. Linkevičius atkreipė dėmesį į
vis geresnius šalių prekybinio, inves-
ticinio bendradarbiavimo rezultatus,
pabrėždamas, kad Lietuvoje veikian-
čios JAV įmonės gali jaustis saugios
bei sėkmingai plėtoti veiklą. 

Amerikos prekybos rūmai – tarp-
tautinė verslo organizacija, Lietuvoje
veiklą pradėjusi 1993 metais ir šiuo
metu atstovaujanti daugiau nei 120
JAV kompanijų bei verslininkų, dir-
bančių Lietuvoje. Jų nariai yra tokios
žinomos JAV įmonės, kaip „UBER”,
„3M”, „Western Union”, „Deloitte”,
„IBM”, „Moog”, „Pfizer”, „AIG”, „Nas-
daq” ir kitos.

2016 m. duomenimis, JAV tiesio-
ginės investicijos Lietuvoje sudarė
223,05 mln. eurų. 2016 m. Lietuvos ir
JAV prekybos apyvarta buvo 1,5 mlrd.
eurų (11-ta prekybos partnerė pasau-
lyje pagal apyvartą). Lietuvos ekspor-
tas į JAV sudarė 1,2 mlrd. eurų (6-ta
eksporto partnerė pasaulyje), importas
iš JAV – 0,3 mlrd. eurų (20-ta importo
partnerė).     

URM info

Lenkijos pla-
nas perkasti Ais-
marių neriją ir ka-
nalu sujungti Ais-
mares su Gdansko
įlanka skinasi ke-
lią parlamente.
Grzegorz Witkows-
ki, šalies jūrų eko-
nomikos ir vidaus
vandenų minist-
ras, pristatė pro-
jektą parlamente ir
sulaukė palaiky-
mo.

Lenkijos Senato infrastruktūros ir
aplinkosaugos komitetas pritarė ka-
nalo statybas leidžiančiam įstatymui
be pataisymų.

Pristatydamas projektą, G. Wit-
kowski pažymėjo, kad šis kanalas su-
teiks Elbingo miestui visišką priėjimą
prie jūros bei sutrumpins laivų kelią
iki jūros 90 kilometrų. Jis sakė, kad El-
bingas šiuo metu yra vienintelis jūrų
uostas pasaulyje, neturintis priėjimo
prie jūros.

„Tai yra vienintelis atvejis pa-
saulyje, kai veikiantis uostas su Šen-
geno zonai pritaikytu keleivių ter-
minalu neturi priėjimo prie jūros.
Gėdinga, kad Lenkija per 27 nepri-
klausomybės metus nesugebėjo iš-
spręsti šios problemos”, – kalbėjo mi-
nistras.

Planuojama, kad kanalas bus 1,3
km ilgio ir 5 metrų gylio. Statybos tu-
rėtų prasidėti 2018-aisiais ir tęstis iki
2022 m. Jos atsieis 204 mln. Eur.

Trukdo Rusija

Aismares kerta Rusijos ir Lenki-
jos siena, o ties Kaliningrado srities
pusėje esančiu 860 metrų pločio są-
siauriu, kuris jungia marias su jūra,

yra Baltijsko miestas. Čia dislokuotas
Rusijos Baltijos jūros karinis laivy-
nas. Rusijos pusė, kuriai priklauso
apie 56 proc. marių ploto, reikalauja
atlikti daugybę formulumų, o daž-
nai ir apskritai riboja laivyba šioje
vietoje.

Projekto koordinatorius Jerzy
Wilk, sako, kad kanalo ypatingai lau-
kia vietiniai gyventojai, nes jis turėtų
pritraukti į regioną labai reikalingų in-
vesticijų. Be to, kanalas esą turėtų
pritraukti ir turistų iš Vokietijos ir
Skandinavijos valstybių. Šiuo metu lai-
vų savininkams, norintiems patekti į
Aismares, reikia Rusijos vizų. Jo tei-
gimu, Rusija taip pat blokuoja Lenki-
jos pasienio apsaugos laivų patekimą
į Aismares.

„Absurdiška, kad Lenkija, laisva
valstybė, ES ir NATO narė, turi prašyti
kitos valstybės, kad ši leistų jos lais-
vams patekti į savo teritorinius van-
denis”, – sakė J. Wilk.

Tačiau šio kanalo statybos prieši-
nasi aplinkosaugininkai, kurių teigi-
mu, tai turės pavojingų pasekmių uni-
kaliai Aismarių ekosistemai.

Dovaidas Pabiržis, „Verslo žinios”

Išeikite iš darbo be durų trankymo.
Shutterstock nuotr.

L. Linkevičius susitiko su JAV verslininkais

Lenkija ketina kasti kanalą

Kanalas bus 1,3 km ilgio ir 5 metrų gylio. Rengėjų nuotr. 
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GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Dauguma iš mūsų žino, kad įtampa
(stresas) gali pakenkti sveikatai. Tačiau
gyventi be streso neįmanoma, nes neį-
manoma išvengti pokyčių ar netikėtų
įvykių. Belieka su stresu išmokti gy-
venti. Galbūt nedaugelis žino, kad vi-
dutinio stiprumo (moderate) įtampa
gali būti net naudinga, nes ji pagerina
mąstymą, sulėtina atminties silpnėjimą.
Kaip tai vyksta, nagrinėja airių psi-
chologas Jan Robertson knygoje ,,The
Stress Test: How Pressure Can Make
You Stronger and Sharper” (,,Kaip
įtampa gali padaryti mus stipresniais”).

Kas vyksta 
organizme streso metu?

Psichologas J. Robertson visuomet
žavėjosi vokiečių filosofo Friedrich
Nietzsche mintimis – ,, Tas, kas mūsų
nenužudo – padaro mus stipresniais”.
Savo veiklą jis paskyrė aiškinimuisi,
kas vyksta smegenyse įtampos metu.
Įtampos metu organizmas akimirks-
niu įsijungia apsaugines reakcijas – pa-
siruošia kovai ar pabėgimui: padažnėja
pulsas, pakyla kraujospūdis, išsiplečia
akių vyzdžiai,  burnoje atsiranda sau-
sumas, prakaituojama, nemalonūs  po-
jūčiai pilvo srityje. Tokie jutimai pa-
sireiškia ruošiantis naujų idėjų pri-
statymui, pradedant lankyti naujas
klases, besiartinant naujiems įvy-
kiams ar staiga įvykus nelaimėms. Ar-
tėjant įtampai jūs turite pakeisti mąs-
tymą:  mintis ,,Aš nerimauju” turi pa-
keisti ,,Aš esu sujaudintas (exicited).
Tokiu atveju smegenys persijungia iš
minčių išvengimo fazės į minčių ug-
dymo fazę.

Kuo stresas naudingas?

Stresas gerina atmintį
Lengvo laipsnio, valdomas stresas

padidina budrumą, kas skatina sme-
genis  produktyviau dirbti.  Psicholo-
gas J. Robertson pabrėžia, kad tai ne-
liečia stiprios ir užsitęsusios įtam-
pos, kuriai esant gali išsivystyti prie-
šingi pakitimai. Psichologas įvardija
paprastas ,,žemiškas” problemas, to-
kias, kaip darbo problemos, socialinės
nesėkmės, rūpesčiai dėl pinigų, nauji
gyvenimo pokyčiai.

Psichologas J. Robertson atliko
tyrimus, kurių metu buvo stebimi 70
metų amžiaus, pradėję prarasti at-
mintį, asmenys. Po dviejų metų, pa-
tikrinus jų atmintį, nustatyta, kad as-
menų, kurie per tuos metus buvo pa-
tyrę vieną, du ar tris stresinius įvy-
kius, atmintis nebuvo pasikeitusi. Tų,
kurie pragyveno neturėdami lengvų
stresų, atmintis po truputį mažėjo. Iš
to seka išvada, kad nestipri įtampa tar-
si užkonservuoja pažintines funkcijas,
todėl dviejų metų laikotarpyje stebimų
asmenų atmintis nepasikeitė. Jis tei-
gia: ,,Jei jums yra 70 metų ir jūs gy-
venate pakankamai ramų gyvenimą,
kuriame viskas yra nuplanuota bei nu-
matyta, jūs neturite galimybių tobu-
lėti. Bet jei staiga atsitinka nenumatyti
reiškiniai, tokie, kaip artimo žmo-
gaus liga ar kitokia nelaimė, jūs su-
telkiate visas jėgas naujai iškilusių

S V E I K ATA

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

problemų išsprendimui”.
Kada tai atsitinka, mūsų smege-

nys priverčiami daugiau gaminti che-
minių medžiagų – transmiterių, va-
dinamų norepinephrine, kurie pasi-
skirsto smegenyse ir tai padeda orga-
nizmui prisitaikyti  prie naujų, gąsdi-
nančių ar malonių akimirkų.

Stresas suteikia išminties ir užgrūdina
Gyvenimo sunkumai mus stipri-

na. Juos įveikę mes pajuntame dides-
nį pasitikėjimą savimi, tampame la-
biau užgrūdintais. Net patys sunkiausi
įvykiai mus brandina.

Psichologų teigimu vaikai ir su-
augusieji, kurie gyvenime nepergy-
veno nelaimių, nepatyrė streso, ateityje
emociškai tampa labiau pažeidžiami,
nejaučiantys gyvenimo džiaugsmo, tu-
rintys polinkį į depresiją. Jie daug
sunkiau ,,susitvarko” su iškylančiais
gyvenime sunkumais.

Stresas gyvenimui suteikia spalvų 
Gyvenimas be streso būtų mono-

toniškas, be iššūkių. Vengdami streso
mes turėtume vengti bet kokių poky-
čių:  nesimokyti mokykloje, nes naujų
žinių įsisavinimas susijęs su įtampa,
nedaryti karjeros, nes tai verčia siek-
ti vis naujų tikslų, net nebendrauti su
žmonėmis, nes niekada negali žinoti,
kaip kitas žmpgus pasielgs. Vargu ar
tokį gyvenimą galima pavadinti pil-
naverčiu?

Stresas padeda keistis
Vidinė įtampa yra jėga, skatinan-

ti mus keisti savo gyvenimą, keistis pa-
tiems, kažko siekti. Jei esant tam tik-
roms situacijoms mes išgyvename
stresą, tai verčia mus būti aktyviais,
stengtis rasti būdų ir išeičių, kaip iš tos
situacijos išeiti. Jei nejaustume įtam-
pos ir su ja susijusių neigiamų emo-
cijų, niekada nepasiryžtume spręsti
savo gyvenimo problemų.

Stresas suartina
Bendrai nelaimę įveikę žmonės

tampa artimesni vienas kitam, tarp jų
atsiranda tikras, gilus tarpusavio su-
pratimas. Nelaimėje mes atrandame
tikrus draugus. Ir šeimos nariai, kurie
gyvena toli vienas nuo kito, yra nuto-
lę ne tik atstumu, bet ir širdimis, įvy-
kus nelaimei, susirenka kartu, kad
paguostų, palaikytų vienas kitą, padė-
tų esant sudėtingai situacijai išgy-
venti.

Streso valdymas

Nepaisant to, kad kartais stresas
gali būti naudingas, pravartu išmokti
jį valdyti. Siūlome keletą būdų:

* giliai įkvėpkite ir iškvėpkite 5
kartus. Gilaus kvėpavimo metu sme-
genyse vyksta cheminiai pokyčiai, pa-
keičiantys kasdienines funkcijas, to-
kias, kaip judėjimas, kalbėjimas, klau-
symas, galvojimas, įvairių kūno sis-
temų valdymas;

* stebėkite laikyseną. Įtampos
metu kūnas tampa, tarsi ,,susigūžęs”
bei įsitempęs, todėl siūloma stovėti tie-
siai bei tvirtai, kas smegenyse padės
sukurti teigiamą atsaką;

* švelniai suspauskite dešinę ran-
ką. Laikykite 45 sekundes ir atleiski-
te per 15 sekundžių. Šis judesys suak-
tyvina kairiąją smegenų kaktinę skil-
tį, kuri yra atsakinga už teigiamą
mąstymą. Įtampos metu ji būna pri-
slopinta. 

* artėjant stresinei situacijai ban-
dykite ją įsivaizduoti, pajuskite pa-
greitintą širdies plakimą, ,,neramumą”
pilvo srityje ir panaudokite anksčiau
išvardintus patarimus. Susidūrę su
,,tikra” stresine būkle, jūs galėsite
lengviau ją valdyti.

Paruošta remiantis:
,,Chicago Tribune”, 

www. asirpsichologija.lt       

Ar įtampa gali būti
naudinga?
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,,Draugo” knygynėlyje rasite tai, ko jums reikia 

Siūlome atvykti į ,,Draugą” ir įsitikinti, kad čia jūs įsigysite knygas, ku-
rių ilgai ieškojote. Prižadame – knygų įvai rovė jus  nustebins.

,,Žmogus nerašo knygos, kai jis ką nors žino. Jis rašo knygą grumdamasis su
kokiu nors klausimu”.                                                          (Psichologas Rollo May)

Ši mintis ir paskatino dr. kun. Antaną Paškų
parašyti knygą ,,Žvilgs nis į pasaulėžiūrinę ap-
lin ką, šventovę, save”. Knygos dalys – ,,Mū sų
amžiaus veidas”, ,,Krikš čionis šventovėje”, ,,Žvilgs-
nis į save” ir ,,Menkavertiškumo šalinimas”, – nors
ir atskiros, bet ,,sukabintos” stipria grandine, ku-
rios vardas – žmogus, jo pasaulėžiūrinis klimatas,
jo kolektyvinė ir individualioji savivertė, žmogaus
sakralumo sfera (šventykla). Gvildenami klausi-
mai yra aktualūs ir šiandien  žiūrint iš desakrali-
zacijos (religinės, pagarbos žmogui ir Dievybei)
perspektyvos. Kai kultūra įspraudžiama į vieno
matmens žmogiškosios egzistencijos erdvę,
tuomet pasaulyje ,,nebelieka nieko šventa”, pra-
tarmėje teigia pats kn. autorius.

u u u

Tuo pačiu pavartykite  kun. A. Paškaus kn. ,,As-
muo ir laisvė”, kurioje puslapiai prisodrinti au-
toriaus minčių, kad norėdamas būti visiškai lais-
vu, žmogus dar turi pasisakyti ir už ,,kilnią ver-
tybę”,  bandoma kritiškai analizuoti Vakarų žmo-
gaus takus į laisvę ir laimę. Kny goje iškyla vienas
aštriausių dabarties klausi mų: kuriai vertybių
sistemai žmogus turėtų pavesti savo gyvenimo
už mojį? Autoriaus atsakymas yra aiškus: tik to-
kiai, kuri atliepia pilnutinį žmogaus vaizdą. O to-
kią vertybių sistemą atrandame tik krikščionybėje,
nes tiktai ,,krikščioniškosios žmogaus sampratos
pagrin de randame dievažmogį Kristų”. 

Kun. Antanas Paškus lietuvių spaudoje yra
gausiai analizavęs da barties laiko dvasią vakarų
kul tūroje, o ypač plačiai nagrinėjęs Teil hard de
Chardin teorijas. 

Knygos ,,Žvilgsnis į pasaulėžiū rinę aplinką, šventovę, save” kaina – 8 dol., o
,,Asmuo ir laisvė” – 5 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25
proc., persiuntimas  paštu – 5 dol.). Daugiau informacijos tel. 773-585-9500

„Draugo” knygynėlis dirba nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p.
Knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd. Street, Chicago, IL.

Pavasario salotos

Tikra vaikystės nostalgija –
pirmieji ridikėliai, švieži žalu-
mynai... Visa tai kvepia pavasa-
riu.

Reikės: 
1 sv ridikėlių
1 sv šviežių agurkėlių
3 kiaušinių (kietai išvirtų)
1 nedidelio pundelio šviežių
svogūnų laiškų
pluoštelio petražolių

Užpilui:
10–12 oz natūralios grietinės
pusės citrinos sulčių
saujelės smulkiai supjaustytų
krapų
jūros druskos
šviežiai maltų juodųjų pipirų

Ridikėlius, agurkus ir kietai
išvirtus kiaušinius supjaustyti
griežinėliais, sudėti į dubenį.

Pridėti susmulkintų svogūnų
laiškus ir petražoles.

Sumaišyti grietinę su citrinos
sultimis, krapais ir prieskoniais.
Užpilti ant salotų.

Avienos kumpis su bulvėmis

Reikės:
1 avienos kumpio su kaulu (apie 3–4 sv)
3 česnako skiltelių
4–5 rozmarino šakelių
7 oz šalto rūkymo šoninės
2 sv bulvių
3–4 šaukštų alyvuogių aliejaus

Orkaitę įkaitinti iš anksto iki 180 C
(350 F).

Kumpio paviršiuje padaryti nedidelių
įpjovų, o išilgai kaulo įpjauti giliau.

Rozmariną, česnaką, druską ir pipi-
rus sugrūsti ir sumaišyti su alyvuogių
aliejumi – turi gautis vientisa masė. Įpil-
 ti jos į įpjovas ir ištrinti ja visą kumpį.

Nuskustas bulves virti 10–15 minučių,
kad apvirtų, bet nebūtų galutinai išvi-
rusios. Sudėti apvirtas bulves ant kepimo
skardos, apdėlioti šoninės gabalėliais.
Atidėti.

Kepti kumpį ant vidurinių orkaitės
grotelių apie 1,5 valandos, paskui po juo,
ant apatinių grotelių padėti skardą su bul-
vėmis ir kepti dar 40–45 min. Kepančio
kumpio sultys varvės tiesiai ant bulvių.
Skanu neišpasakytai – pabandykite!

Jūsų Indrė
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Kovo 11-osios 27-ąsias metines JAV Lietuvių Ben-
druomenės (LB) New Haven apylinkės lietuviai pa-
minėjo šiltu pabendravimu Woodbridge miestelio
(Connecticut)  bibliotekoje, susirinko apie 40 dalyvių. 

Šventę vedė apylinkės pirmininkas Marius Ja-
nušaitis. Susirinkusieji sugiedojo Amerikos bei
Lietuvos himnus. Dalyvavo kviestiniai sve-

čiai: JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita
Šimkuvienė-Rosen, Vilniaus universiteto teisės fa-
kulteto docentas Vaidotas A. Vaičaitis, klasikinės gi-
taros atlikėjas iš Bostono Jonas Kublickas bei „Tė-
vynės garsų” radijo laidos (Hartford, Connecticut)
pranešėja Irena Nakienė-Valys.

Kovo 11-osios šventės proga sveikindama susi-

Į šventę New Haven susirinko apie 40 lietuvių. Irenos Nakienės-Valys nuotraukos

Kovo 11-osios šventė New Haven įtraukė įvairių kartų lietuvius. Vaivos Vėbraitės mokyklos mergaitės kartu su mokytojomis sušoko „Kepurinę”.

rinkusius, Irena Valys V. Vėbraitės mokyklos vai-
kučiams padovanojo spaustuve kvepiančias iš Lie-
tuvos atvežtas Maironio poemos „Jūratė ir Kastytis”
knygas. 

Pasveikinęs visus su Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo diena, doc. Vaidotas A. Vaičaitis išsa -
miai ir įdomiai pristatė svarbiausias nesenos isto-
rijos realijas, lėmusias Lietuvos kelią į Nepriklau-
somybę. Vaidotas A. Vaičaitis – teisės mokslų dak-
taras, Vilniaus universiteto dėstytojas, jau dvidešimt
metų aktyviai dalyvaujantis Ateitininkų federacijos
veikloje. Pavasario semestrą docentas stažuojasi Yale
universitete. 

Mokslininko pranešimas „Kovo 11-osios ir Va-
sario 16-osios akto santykis” atspindėjo konstituci-
nę teisę, daugiausiai dėmesio skyrė 1990 metų Kovo

Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Vaidotas A.
Vaičaitis perskaitė pranešimą „Kovo 11-osios ir Vasario 16-
osios akto santykis”. 

Kovo 11-oji  paminėta New Haven

11-osios Nepriklausomybės aktui. Docentas pabrė-
žė, kad išskirtinai galime didžiuotis tuo, kad 1990
metų Kovo 11-osios lygmens akto neturi Lietuvos ša-
lys kaimynės. Pats Kovo 11-osios priėmimo Aktas rei-
kalavo didelės drąsos bei tikėjimo, nes Lietuva buvo
okupuota. Šis aktas nėra tik istorija – tai šiuolaiki-
nės Lietuvos „konstitucinis pagrindas”, tampriai su-
sijęs su 1918 metų Vasario 16-osios aktu. 

Klasikinės gitaros atlikėjas Jonas Kublickas
gitara skambino lietuvių liaudies bei Leonard Cohen,
Johann Sebastian Bach ir kitų kompozitorių kūri-
nius. Šventėje pasirodė Vaivos Vėbraitės šeštadie-
ninės mokyklos vaikučiai.

JAV LB New Haven apylinkės info

Jaunoji Maine Bendruomenė pakvietė į šventę
Atkelta iš 5 psl.

Ji minėjo: „Suėmus ir pasodinus brolį ir drau-
gus, kilo dar didesnis troškimas kovoti su ta blogio
imperija. Su keletu draugų įkūrėmė jaunimo pog-
rindinę organizaciją ir pradėjome leisti laikraštį ‘Ju-
ventus Academica’. Išleidome tris mūsų laikraščio
numerius, kuriuos perfotografavę sėkmingai per-
davėme į užsienį. Vienas iš mūsų kreipimųsi pateko
net pas Amerkos prezidentą Ronald Reagan. Sovie-
tai to labiausiai bijojo – kad laisvės troškimo balsas
pasieks užsienį. Tai buvo mūsų pagrindinis ginklas.”

Vėliavą siuvo iš užuolaidos

1986-aisiais metais iš tremties grįžo Leonoros
brolis Julius Sasnauskas ir Antanas Terleckas. Kitų
metų rugpjūčio 23-iosios, Stalino ir Hitlerio slaptų su-
sitarimų, metinėms paminėti A. Terleckas nu-
sprendė pabandyti suorganizuoti viešą mitingą ir tai-
kiai pagerbti susitarimo aukas. Šis mitingas, įvykęs
prieš 30 metų prie Adomo Mickevičiaus paminklo,
vertinamas kaip simbolinis lūžio taškas, nuo kurio
prasidėjo Lietuvos atgimimas.

LLL organizavo ir kitus mitingus. Vienas jų
Leonorai itin įsiminė: „1988-aisiais, birželio 14 dieną,
Katedros aikštėje minint 1940-ųjų metų masinius trė-
mimus, buvęs partizanas Leonas Laurinskas pirmą
kartą viešai iškėlė trispalvę. Tą vėliavą aš pasiuvau
savo močiutės siuvimo mašina, panaudojus dalį ben-
dražygės  Vlado  žmonos  Genutės   Sakalienės užuo -
laidos, nes nepavyko parduotuvėje gauti geltono šil-
ko, buvo tik žalio ir raudono. Ta vėliava dabar yra sau-
goma Lietuvos genocido muziejuje.”

Po šių įvykių susikūrė Sąjūdis,  minima Juodojo
kaspino diena, o viską vainikavo 1990-ųjų Kovo 11-oji,
kai Lietuvos Respublikos Aukščiausioji taryba pa-
sirašė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą.

Leonora savo kalbą užbaigė: „Tauta atsikratė
baimės būti ištremta, sušaudyta, sunaikinta. O tai
ir yra tikroji laisvė. Kaip Mianmaro politinė veikėja
ir ilgalaikė politinė kalinė, Nobelio Taikos premi-
jos laureatė Aung San Suu Kyi pasakė: „Vienintelis
kalėjimas yra baimė. Ir vienintelė tikra laisvė yra
būti laisvam nuo baimės.” Ačiū tiems, kurie net gi-
liausios priespaudos, persekiojimų ir beviltiškumo
laikais išdrįso būti laisvi. Su Nepriklausomybe!”

Koncertavo 
mažieji bendruomenės nariai

Bendruomenės  šventės  pramoginėje dalyje
pirmą kartą koncertavo mažieji bendruomenės na-
riai. Juos paruošė Estera Ciparytė-McDonald, Lai-
mute Žukienė, Rima Bartkutė-Daudaravičienė, Ra-
munė Bulmer, Indrė Bernard, Eglė Daniūtė-Chis-
holm. Kartu su tėveliais vaikai šoko šokius „Graži
mūsų šeimynėlė” ir  „Mes pašoksim šokymą”. Apie
lietuviškos mokyklėlės Maine veiklos užuomazgas
papasakojo „Atlantas” iždininkė ir savaitgalio vai-
kų užsiėmimų viena iš iniciatorių Estera Ciparytė-
MacDonald.

Šventę visi užbaigė dainuodami lietuviškas dai-
nas „Brangiausios spalvos”, „Lietuva”, „Žemėj Lie-
tuvos ąžuolai žaliuos”, o paskutinę dainą „Palaimink,
Dieve, mus” itin širdingai visi kartu dainavo.

Šventė tęsėsi pabendravimu  prie šventinio vai-
šių stalo. JAV LB „Atlantas” valdyba dėkoja tėvams
pranciškonams už renginio globą, visiems prisidė-
jusiems prie šventės organizavimo ir visiems susi-
rinkusiems į šventę. Iki naujų susitikimų!
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Atkelta iš 9 psl.

Maasai genties tėvai vis dar prie-
šinasi prieš privalomą vaikų lavinimą
ir savo vaikų į mokyklas neleidžia.
Valstybė visomis jėgomis stengiasi su
tuo kovoti ir įvest pradinį privalomą iš-
silavinimą. Dauguma atvejų Maasai re-
gionuose yra įsteigtos pradinės ir pa-
grindinės mokyklos, o tėvams liepiama
vaikus į jas leisti. Viena didžiausių
švietimo sistemos problemų yra dide-
li atstumai iki mokyklos. Vaikai į mo-
kyklas keliauja tolimą kelią. Valsty-
binėse mokyklose pamokų metu mais-
tas neskiriamas, todėl vaikai mokosi al-
kani ir grįžta pavargę. Tai sunkina są-
lygas šiems vaikams kažką išmokti.
Mokyklose vis dar toleruojamos fizinės
bausmės, bet vaikai į mokyklą ke-
liauja su šypsenomis ir entuziazmu.
Vis dėlto mokykla jų monotoniškame
ir gyvulių apsuptame gyvenime yra
vienintelė įdomi pramoga. 

Apranga

Iš kitų Tanzanijos genčių Maasai
gentis išsiskiria ne tik savo griežtomis
taisyklėmis, bet ir unikalia išvaizda.
Šios genties stilius buvo puoselėja-
mas šimtmečius. Maasai gentis turi ne
tik savitų apdarų, papuošalų, bet ir sa-
vitų raštų ant veido. Vos atvykus į Lon-
gido miestą, mano akis patraukė žvan-
gantys ir masyvūs papuošalai, ku-
riuos gyventojai gaminasi patys. Pa-
puošalus dėvi ne tik moterys, vyrai
joms nenusileidžia nei papuošalų, nei
prijuosčių įvairove. Vyrai dėvi shukla
– raudoną prijuostę, o puošiasi iš ka-
roliukų suvertomis juostomis, kurio-
mis dabina riešus, čiurnas, juosmenis
bei kaklą. Taip pat vyrus lengvai at-
skirsite dėl jų turimų įrankių – iečių ir
mačečių, kurios simbolizuoja karin-
gumą ir stiprumą. O Maasai moteris at-
pažinsite iš galybės auskarų bei kitų
papuošalų. Ausyse moterys vėri net ke-
letą porų ilgų, kabančių auskarų, ku-
rie yra suverti iš tų pačių karoliukų.
Įdomu tai, jog kiekviena karoliuko
spalva kažką simbolizuoja. Pavyzdžiui,
raudona – tai drąsa bei stiprybė, balta
– pieno spalva, o mėlyna – dangaus bei
lietaus, kurio šie žmonės taip mel-
džia. Tiek moterys, tiek vyrai šioje gen-
tyje dažniausiai dėvi raudonos spalvos
apdarus, jie simbolizuoja jų kultūrą. O
svarbiausia tai, jog Maasai tiki, kad
raudona spalva atbaido liūtus. Raudoni
maasai apsiaustai yra labai populiarūs
visoje Tanzanijoje, jų raštuose vyrau-
ja langeliai bei linijos. Šiomis maasai
skraistėmis žmonės naudojasi ne tik
kaip apdaru, skirtu apsisaugoti nuo

saulės kaitros, šalčio ar lietaus, bet ir
kaip paklotu, ant kurio galima prisės-
ti pailsėti ganant gyvulius ar ieškant
vandens. 

Dažnas Maasai žemėse sutiktas
praeivis savo veide turi du ar tris skri-
tu lio formos įspaudus – po akimis ir
kaktoje. Šie skritulio formos ženklai,
pasak Maasai žmonių, suteikia geres-
nę regą bei yra laikomi vienu iš genties
atpažinimo simbolių.  

Laukinė gamta

Maasai valdos driekiasi per įvai-
riausius draustinius, kuriuose saugo-
mi egzotiškiausi pasaulio gyvūnai, to-
kie kaip drambliai, žirafos, zebrai,
kobros bei kiti. Sausros metu šie žvė-
rys, kaip ir žmonės, keliauja į vandens
bei maisto paieškas, todėl dažnai at-
klysta patikrinti ir Maasai bomas.
Prie namų paliktuose kibiruose ir
puoduose likučių dažnai ieško ne tik
draugiški žinduoliai, bet ir plėšrūnai.

Viena Maasai šeima man pasako-
jo, kaip juos rytais ir vakarais aplan-
ko zebrai ir žirafos, tikėdamiesi gauti
vandens troškuliui numalšinti. Ta-
čiau kartais pasitaiko ir plėšrių svečių.
Žmonių valdose medžiodami užklysta
tigrai, liūtai ar panteros. Maasai šei-
mas nuo plėšrūnų apsaugoti visuo-
met turi būti pasiruošę genties vyrai.
Viena iš pagrindinių saugos priemonių
yra spygliuota tvora, kuria aptveriama
visa bomos teritorija, o jų pačių prieš
žvėris naudojami ginklai yra iš karvės
odos pasigamintas skydas bei aštri
mačetė, kurios dūris tiesiai į širdį
pražudo bet kokį plėšrūną. 

Jog Maasai valdose egzotiškų gy-
vūnų netrūksta, įsitikinau ir pati,
draustinio teritorijoje susidūrusi su
pulku antilopių, buivolų ir net žirafų,
kurių kelionė grupėje yra vadinama
„journey”. 

Longido kaime pasisvečiavusi visą
savaitgalį, turėjau galimybę patirti jų
nepakartojamos kultūros ypatumą,
aplankyti sunkiai besiverčiančias šei-
mas, jų skrandžius aprūpinti maistu,
o veidus papuošti šypsenomis, susi-
pažinti su skirtingo požiūrio žmonėmis
bei jų tradicijomis, dalyvauti Maasai
turguje ir ten įsigyti keletą autentiškų
gaminių. O svarbiausia – gauti neį-
kainojamą gyvenimo pamoką, kuri
manyje sukėlė audrą emocijų ir kurios
nepamiršiu visą savo likusį gyvenimą.
Maasai žemę palikau drauge su žirafų
šeima, keliaujančia į tolius, ir viltimi,
kad ši gentis vieną dieną suvoks, jog
dauguma jų taisyklių tik dar labiau ap-
sunkina ir taip vargingą jų gyvenimą,
o šviesesnio rytojaus nežada. 

Į Tanzaniją – savanoriauti.
Maasai gentis

Kelyje sutikta žirafų šeima.

Atkelta iš 1 psl.

Washingtone kartu su Estijos už-
sienio reikalų ministru Sven Mikser
ir Latvijos užsienio reikalų ministru
Edgars Rinkēvičs taip pat numatyti L.
Linkevičiaus susitikimai su JAV vals-
tybės sekretoriumi Rex Tillerson,
JAV Atstovų rūmų pirmininku Paul
Ryan, JAV prezidento Donald Trump
nacionalinio saugumo patarėju Her-
bert McMaster, Senato užsienio rei-
kalų komiteto pirmininku Bob Cor-
ker, Atstovų rūmų gynybos komiteto
pirmininku William Thornberry.
Taip pat planuojamas dvišalis L. Lin-
kevičiaus susitikimas su JAV ko-
mercijos sekretoriumi Wilbur Louis
Ross Jr. ir su JAV energetikos depar-
tamento vadovybe.

Susitikimų metu bus aptartos
aktualios transatlantinės darbotvar-
kės bei dvišalių Lietuvos ir JAV san-
tykių temos: kova su regione ir pa-
saulyje kylančiomis grėsmėmis, Bal-
tijos šalių įsipareigojimai stiprinti na-
cionalinius gynybos pajėgumus, da-
lyvavimas tarptautinėje koalicijoje
prieš terorizmą ir „Islamo valstybę”,
Šiaurės Atlanto aljanso ir transat-
lantinio bendradarbiavimo stiprini-
mas, energetinio saugumo aktualijos

ir ekonominiai ryšiai.
Washingtone planuojami mi-

nistro susitikimai su nevyriausybi-
nių organizacijų vadovais. L. Linke-
vičius dalyvaus apskritojo stalo dis-
kusijose „The Hudson Institute” ir
„The Heritage Foundation”. Užsienio
reikalų ministras planuoja duoti in-
terviu televizijos kanalui „Fox News”
ir radijo stočiai „WBEZ”.

Vizito JAV metu L. Linkevičius
taip pat lankysis Čikagoje, kur susi-
tiks su čia reziduojančiais Europos
Sąjungos generaliniais konsulais.
Ministras dalyvaus diskusijoje „Chi-
cago Council on Global Affairs” ir pir-
mame pasaulyje įkurtame ir seniau-
siai veikiančiame Rotary klube.

Čikagoje ministras susitiks su lie-
tuvių bendruomene, dalyvaus Lie-
tuvos generalinio konsulato organi-
zuojamuose renginiuose – Europos
Sąjungos šalių kino festivalio metu ro-
domo lietuviško filmo „Meistras ir
Tatjana” premjeroje, lietuvių fotog-
rafo Vito Luckaus nuotraukų parodos
atidaryme  generaliniame konsulate.
L. Linkevičius taip pat planuoja ap-
silankyti Vydūno fondo 65-erių metų
jubiliejaus renginyje, Čikagos litua-
nistinėje mokykloje ir Lituanistikos
tyrimo ir studijų centre.

Užsienio reikalų ministras
lankosi JAV

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius Washingtone susitiko su Make -
do nijos užsienio reikalų ministru Nikola Poposki.   URM nuotr.
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Namams pirkti paskolos 
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įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Kovo 25 d. 10 val. r. Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chica-
go, IL) kviečia į velykinių kiaušinių dekoravi-
mo pamoką. Jos instruktorius menininkas Do-
natas Astras susirinkusius mokys lietuvių tra-
dicinės dažytų kiaušinių skutinėjimo techni-
kos.  Į pamoką reikia atsinešti 6 kietai virtus
dažytus kiaušinius. Renginio organizatoriai pa-
sirūpins darbo priemonėmis.  Pamokos kai-
na: suaugusiems 15 dol., muziejaus nariams
10 dol., vaikams iki 12 metų – 5 dol. Užsi-
ėmimo metu būsite vaišinami kava ir sau-
sainiais. 

� Balandžio 9 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Korp!Giedra kviečia visus į kultūrinę
popietę ,,Maironis – Tautos  atgimimo bal-

sas”, kuri vyks ,,Sielos” galerijoje Pasaulio
lietuvių centre Lemonte. Literatūrinę prog-
ramą režisavo Giedrė Gillespie. Mintimis
apie Maironį, savo giminaitį, pasidalins vieš-
nia iš Kauno – Maironio muziejaus Išeivi-
jos literatūros skyriaus vedėja Virginija
Paplauskienė.  Bus dainuojamos pagal Mai-
ronio eiles sukurtos dainos, skaitomos iš-
traukos iš knygų. Bus ir vaišės.

� Lietuvių Fondo 54-asis narių suvažia-
vimas vyks 2017 m. gegužės 6 d. Pasau-
lio lietuvių centre,14911 127th St., Le-
mont, IL 60439. Registracija prasidės 8 val.
r. Suvažiavimo pradžia – 10 val. r. Maloniai
kviečiame dalyvauti. Daugiau informacijos
rasite tinklalapyje www.lietuviufondas.org

Gavėnios ir Velykų laikotarpio 

tvArkArAštis
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

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

Kovo 25 d., šeštadienį, nuo 3 val. p. p. iki 4 val. p. p. – Bendruomeninis
susitaikinimo vakaras (išpažintys). Asmeninės išpažintys klausomos kiek-
vieną šeštadienį nuo 3 val. p. p. iki 3:45 val. p. p.  

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

Balandžio 13 d., Didįjį ketvirtadienį, 5 val. p. p. – paskutinės vakarienės
šv. Mišios.

Balandžio 14 d., Didįjį penktadienį, 5 val. p. p. – Kristaus kančios pamal-
dos.

Balandžio 15 d., Didįjį šeštadienį, 5 val. p. p. – Velyknakčio šv. Mišios.

Balandžio 16 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.Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga (ALIAS) turi jau turbūt 20-ties metų se-
numo tradiciją – kasmet vasario mėnesį organizuoti slidinėjimo išvyką. Šiemet ji galė-
jo ir neįvykti, nors norinčių joje dalyvauti buvo kaip  niekada daug. Jau pradėjome tar-
tis su Alpine Valley slidinėjimo baze dėl grupinių nuolaidų, kaip netikėti šilti, pavasariški
orai sutirpdė žiemos sporto mėgėjų entuziazmą. Vasario 19-tai dienai orų prognozė ža-
dėjo 60 F!  Alpine Valley kalvose susitikome tik keli ryžtingiausi optimistai, kuriems ne-
baisūs jokie gamtos iššūkiai. Per tuos ilgus slidinėjimo metus buvo visko – ir minusinio
šalčio, ir lietaus, ir pavasarinio oro, bet išvykos visuomet  įvykdavo. Nenusivylėm ir šį kar-
tą. Mūsų pačių nuostabai veikė visi keltai, trasos pilnai padengtos sniegu, jų nepasiekė
tiesioginiai saulės spinduliai – tik vidurdienį atsirado keletas drėgno sniego plotelių, per
kuriuos gerai išteptos slidės praslysdavo lyg niekur nieko. Eilių prie keltų nebuvo, tad
džiaugėmės puikiu oru ir smagiu slidinėjimu iki sutemų. Ir didžiavomės, kad nepralei-
dome nė vienos ALIAS rengtos slidinėjimo išvykos!

Aurelija Dobrovolskienė

Kviečiame į 

Kazio Bradūno 

100-mečio vakarą 
Atvykite į ,,Draugo” redakciją,

kurioje poetas darbavosi du dešimtmečius 

pakilkite į antrąjį aukštą tais pačiais laiptais, kuriais jis lipo
nesuskaičiuojamą daugybę kartų 

sutikite jo žvilgsnį, nukreiptą į jus iš archyvinių nuotraukų

išgirskite jo balsą, mintis, įrašytus į audio ir video juostas

pasigėrėkite, kaip puikiai skamba jo poezija

Vakaro viešnia –
Kauno Maironio muziejaus Išeivijos literatūros skyriaus vedėja 

Virginija Paplauskienė 

Knygos ,,Kazys Bradūnas. Archyvai” sutiktuvės

Renginys vyks
balandžio 7 d.,  penktadienį, 7:30 val. v. 

Adresas:
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629

Pasiteirauti tel. 773-585-9500

Atvykite pabūti Kazio Bradūno dvasioje,
pabendrauti, pasidalinti prisiminimais, pasivaišinti. 

Įėjimas – auka
Rengia ,,Draugo” redakcija 

Šiaurės Amerikos ateitininkai
Lietuvių rašytojų draugija

Ir sniegas, ir saulė – kaip Californijoje! Pertraukėlės metu (iš k.): Aurelija Dobrovolskienė,
Vygantas Pilipavičius, Vilma ir Artūras Jaruliai. ALIAS archyvo nuotr.

Nepasidavėme!

Lietuvos garbės konsulas Aspen, CO ir didelis slidinėjimo entuziastas dr. Jonas
Prunskis pasveikino su pergale Lietuvos kaimynės Švedijos sportininkus Mattias
Hargin ir Andre Myared su komandine pergale (2017 FIS World Cup – kovo 17 dieną
Švedijos slidinėjimo komanda laimėjo aukso medalius). T. Dallas nuotr.


