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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 126 dienos!

Ir senatvė kupina malonumų, jei tik mokama ja naudotis. – Seneca.

ŠIAME NUMERYJE:

Iškeliavo  žmogus-orkestras… – 3 psl.

Lietuviška diena 
Sardinijoje – 10 psl.

Rugsėjo 16 d. Bostono lituanistinė mokykla (BLM) sukvietė
mokytojus ir mokinius į Mokslo metų atidarymo šven-
tę. Skambėjo Lietuvos ir mokyklos himnai bei daug šven-

tinių sveikinimų. Vaikai susipažino su mokytojais ir laikėsi lie-
tuviško papročio – pirmąją dieną mokytojams padovanoti gė-
lytę. Mokyklos direktorė Gaila Narkevičienė mokslo metų pra-
džios proga apie šventę, naujų mokslo metų lūkesčius,
mokslo programas ir lituanistinių mokyklų svarbą kalbina mo-
kyklos mokytojus.

Kaip praėjo pirmoji mokslo metų diena?
Jūratė Cook, darželio mokytoja: Nuostabiai ir paliko ne-

blėstančių įspūdžių. Vaikučiai įdėmiai klausėsi, labai sten-
gėsi puošti savo rėmelius, buvo nuostabu jaustis mokytoja.
Pagalbininkė Ramutė buvo nepakartojama ir labai padė-

jo šią dienelę paversti svarbia tiek man, tiek mūsų vai-
kučiams.

Norma Šnipienė, ilgus metus dirbanti profesionali pedago-
gė, 2 klasės mokytoja: Antros klasės vaikučiai džiaugėsi su-
sipažinimo žaidimu. Vėliau mes piešėme, skaitėme ir tė-
veliams deklamavome priedainį iš „Pagranduko”. Moki-
niai buvo patenkinti savo pasiekimais.

Ko tikitės iš šių mokslo metų?
Renata Duros, pirmus metus dirbanti BLM lopšelio klasės

mokytoja: Tikiuosi grįžti prie mokytojavimo, sėkmingai įsi-
lieti į mokytojų gretas. Man – tai puiki proga išreikšti savo
meilę vaikų literatūrai, muzikai, menui. Tikiuosi, kad savo
užsidegimą, aistrą perduosiu ir vaikams. Norėčiau juos su-
dominti mūsų tautosakos grožiu ir savitumu. Labiausiai
tikiuosi, kad smagiai leisime laiką, draugausime. 

–  4  psl. 

Prasmingi šeštadieniai 

Bostono lituanistinėje mokykloje
Pirma diena mokykloje vaikams paliko neblėstančių įspūdžių.

,,Tikslas – Amerika”:
per 16 parų  –
8424 nuotraukos
AISTĖ ŽEMAITIENĖ

„Tikslas – Amerika” projekto žygis per Ameriką viršijo visus lū-
kesčius. Vietos lietuviams padedant, savanoriams vienuoli-
koje šiaurrytinių JAV valstijų pavyko aplankyti net 301 lietuvišką vie-
tą. Visos jos, su tiksliomis GPS koordinatėmis, atguls į interaktyvų že-

mėlapį. Kaip sakė projekto vadovas Augustinas Žemaitis, žymių plane bus gerokai dau-
giau nei planuota. 

„Iš pradžių žadėjome aplankyti 100 objektų. Vėliau, bendraujant su Amerikos lietuviais
internetu, paaiškėjo, kad jų gali būti apie 200. Tačiau realybė pasirodė dar nuostabes-
nė: atvykus į istorinius lietuvių rajonus, pabendravę gyvai, vieną po kito išvysdavome vis
daugiau ir daugiau objektų: vienoje pusėje, žiūrėk, paminklas sovietinės Lietuvos oku-
pacijos aukoms, kitoje – buvusi lietuvių mokykla su išlikusiu Vyčiu fasade”, – džiaugėsi
projekto sumanytojas. –  2  psl. 

Jono Basanavičiaus kadaise Baltimorėje
palikti daiktai, eksponuojami Baltimorės
lietuvių muziejuje
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Kita vertus, ar galime ranką prie širdies pridė-
ję pasakyti, kad krikščioniškas tikėjimas mums
buvo primestas kalaviju? Juk tas kalavijas buvo
įveiktas – turbūt visi prisimename Žalgirio mūšį. Jei-
gu iki jo įvykęs Mindaugo ir Jogailos krikštas buvo
viso labo kapituliavimas prieš stipresnę brutalią jėgą,
kaip ta kapituliacija galėjo virsti tokia įspūdinga
ginklo pergale? 

Kad ir kaip būtų buvę, argi kryžiai – saulutės su
vingiuotais žalčio pavidalo spinduliais – ilgus amžius
nebuvo tvirčiausias, o dažnai ir vienintelis lietuvy-
bės bastionas, kuris ne veltui buvo taip įnirtingai puo-
lamas okupantų ir engėjų? Ko vertas vien Kryžių kal-
no – tautos kančių ir tvirtybės paminklo – taikus ir
neįveikiamas pasipriešinimas buldozeriams. Ar ne
per daug skubame atsižadėti to, kas neva svetima –
ar galiausiai nepaaiškės, kad likome be nieko?

D D D

Baltų religijos išpažinėjai atsakys: o kodėl atsi-

žadame to, kas tikrai sava? Pirmiausia
tas atsižadėjimas buvo ne mūsų, o
mūsų protėvių pasirinkimas. Įvykęs
galiausiai ne kalavijo šešėlyje. Viskas,
kas lietuviams buvo brukama kalavi-
ju, sutiko atkaklų pasipriešinimą –
būta, kad ir pasipriešinimą dalgiu,
perdirbtu į sukilėlių ginklą. Tą pasi-
rinkimą – kryžiaus pasirinkimą – taip
pat derėtų gerbti. Kartu su visu isto-
riniu dvasiniu protėvių palikimu. 

Panašiai kaip savo istorinį palikimą gerbia šių
dienų graikai, kurių protėviai yra ir visos Europos
civilizacijos pagrindų kūrėjai. Juk jie turi kuo pui-
kiausiai gausiuose šaltiniuose aprašytą antikinių die-
vų panteoną, iki šiol išlikusias kulto vietas, kuriose,
dievaž, tebegyvena senoji dvasia, – kiaurai perpu-
čiamas Partenonas mena dar šiltas Atėnės sandalų
įspaustas pėdas. Lygiai kaip neataušusius Margirio
pelenus mena Punia, kaip senojo miesto šurmulį savo
papėdėje regi Kernavės piramidės, kaip Gediminą te-
besapnuoja bokštas, kuris „tebestovi dar vis”. Ir, beje,
džiugiai gniaužė kvapą per lygiadienį žiūrint į kitame
Neries krante priešais Šventaragio slėnį sustatytus
senovinius simbolius, rekonstruotus iš lietuviškų
marginių raštų. 

O juk graikai galėtų dar ne tokiais simboliais ap-
sistatyti, užuot meldęsi „svetimam” Dievui. Nė ne-
mirktelėję vėl galėtų atidaryti Delfų orakulą ir at-
našauti seniesiems dievams hekatombas. Tačiau jų
išminčius Herakleitas ne veltui pasakė: Pantha
rhei. Viskas praeina. Į tą pačią upę du kartus neįbrisi. 

Šio rudens lygiadienis, kaip jau
tapo įprasta, su įvairiais ne-
opagoniškais simboliais Lietu-

voje minėtas kaip Baltų vienybės die-
na, buvo karštas kaip reta: pažiro ki-
birkštys tarp,  rodos, seniai kovas
baigusių krikščionių ir pagonių, tiks-
liau, tarp „nugalėjusios” krikščiony-
bės ir po kelis šimtmečius trukusio
nokdauno vėl ėmusios kilti pagony-
bės. 

„Visuotinė lietuvių enciklopedija” įspėja, kad pa-
gonybė – „nevartotinas terminas, kuriuo klaidingai
vadinami tradiciniai įv[airių] tautų tikėjimai”. Ro-
dos, šiuo metu labiausiai vartotinas (politiškai ko-
rektiškiausias?) senosios baltų religijos terminas. Va-
dinti ją senąja lietuvių religija nėra labai prašmat-
nu, pagaliau netikslu, mat pati lietuvių tauta yra
gana jauna, kaip ir visos kitos, net pačios didžiausios
ir žymiausios dabartinės Europos tautos, susifor-
mavusios per didįjį tautų kraustymąsi. 

Senųjų  tikėjimų  liekanos,  kurių   Lietuvoje,  be
kita ko,  nemažai  išliko krikščioniškų  papročių už-
uovėjoje,  iš  tikrųjų  siekia  senesnius laikus negu
lietuvių  tautos gimimas, kaip ir mūsų kalboje lyg
gintare  išlikusi  dar  ne  visai  lietuviškai kalbėju-
sių protėvių vartota leksika, fonetika ir morfologi-
ja. 

D D D

Vieni, staiga vėl pasijutę stabmeldžių baltų ap-
suptyje, susigriebė aiškinti, esą nebuvo jokios cent-
ralizuotos baltų religijos su vyriausiuoju žyniu ir
svarbiausia romove, tik daugybė vietinių jos at-
mainų. Pagaliau senojo lietuvių tikėjimo kontūrai
labai neryškūs, neaiški dievų panteono sudėtis ir hie-
rarchija. Mitologai tebediskutuoja net dėl senovės lie-
tuvių vyriausiojo dievo tapatybės (diletantas pa-
klaustų – o kuo jiems netinka Perkūnas?).

Kiti atremia, kad tokie aiškinimai yra savo
tautos, esą nesugebėjusios net normalios tikybos su-
sikurti, menkinimas – ir apskritai kryžiuočiams rei-
kėtų patylėti, nes savo Dievą į Lietuvą jie atnešė ka-
laviju.

D D D

Dėl to kalavijo – kaip pažiūrėsi, juk kalbama apie
tokius laikus, kai vyrai kalavijo iš rankų nepaleis-
davo, su juo rankose ir lietuviai visus tarptautinius
santykius aiškinosi. Ir ne tik gynėsi nuo antpuolių,
bet ir patys nešė savą demokratiją į kitus kraštus. Kas
žino, ar tik senoji baltų religija neatsirado panašiu
būdu. 

Archeomitologijos pradininkė Marija Gimbu-
tienė iškėlė hipotezę, kad prieš kokius 7 tūkstant-
mečius į Europą atėję indoeuropiečių protėviai se-
niesiems europiečiams, Deivės Motinos ir moteriš-
kų žemės dievybių garbintojams, atnešė vyriškus
dangaus dievus, išplėtotą žemdirbystę ir karo meną.
Sumišus Europos senbuviams ir atvykėliams, išsi-
rutuliojo indoeuropiečiai.

Esama nuomonių, kad nuostabioji lietuviška pa-
saka apie Eglės žalčių karalienės tragediją gali būti
senojo europiečių tikėjimo, kuriam būdingas žalčio
kultas, ir indoeuropiečių protėvių atneštų dievų su-
sidūrimo atgarsis. Kaip žinome, Eglės antgamtiškąjį
sutuoktinį dalgiais užkapoja jos broliai: pripažin-
kime, tai nelabai taikus būdas reikšti savo įsitiki-
nimus. 

Eglė – galbūt turinti senojo matriarchalinio
europiečių kulto žynės požymių – kartu su savo ir Žil-
vino vaikais, simbolizuojančiais žemiškojo ir pože-
minio pasaulio sąjungą, pasijunta netekusi vietos ir
žmonių pasaulyje, ir praradusi antgamtiškojo pa-
saulio paramą savo žmogiškam būviui, tad sau ir vai-
kams renkasi medžių dalią. 
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Atkelta iš 1 psl.

Vien lietuviškų paminklų „Tikslas – Amerika”
aplankė 54, bažnyčių – 85, kapinių – 36, klubų – 26,
Lietuvos ar lietuvių garbei pavadintų vietovių –
24. Aplankyti ir 12 žymių lietuvių kapų, 7 vie-
nuolynai, 4 lietuvių muziejai bei kiti objektai. 

„Aišku, objektas objektui nelygu, – pasakojo A.
Žemaitis. – Kelios dešimtys nuostabiausių lietu-
viškų vietų neabejotinai vertos ir Lietuvos turis-
tų, ir amerikiečių dėmesio. Kai kuriose kitose vie-
tose, tuo tarpu, išlikę tik lietuviški užrašai, ženk-
lai. Todėl pagal įdomumą, išskirtinumą, dabarti-
nę būklę internetiniame žemėlapyje suskirstysi-
me JAV lietuviškas vietas į keturias kategorijas:
nuo tų ‘perliukų’ iki, deja, sunykusių vietų”. 

Pittsburghe lietuvišką oazę galima atrasti ir
viename aukščiausių miesto dangoraižių – Pitts-
burgho universiteto „Mokymosi katedroje”. Vie-
na jos auditorija dar 1940 m. įrengta išimtinai lie-
tuvių stiliumi. Interjeras ten labai subtiliai per-
teikia Lietuvos istoriją, o sieną puošia didelė
freska, nutapyta pagal M. K. Čiurlionio „Karalių
pasaką”.

Lietuviškų vietų netrūksta ir JAV sostinėje
Washingtone. Tarp žymiausių – seniausia veikianti
Lietuvos ambasada, kuri itin svarbų vaidmenį at-
liko Lietuvą okupavus sovietams. Washingtone –
ir milžiniška lietuviška koplyčia didžiausioje
JAV bažnyčioje. Jos mozaikose – ne tik religiniai,
bet ir pasaulietiniai Lietuvos vaizdai – Gedimino
pilis, vargo mokykla, Mindaugo karūnavimas,
rugiapjūtė, LDK raiteliai ir kt. O emigraciją ten
simbolizuoja nuo Kauno karo muziejaus iki New
Yorko ,,Laisvės statulos” šuoliuojantis Vytis. 

Netoli Washingtono, Cedar Hill kapinėse, ilsisi
poetas Henrikas Radauskas. Washingtono Ar-
lingtono kapinėse galima rasti Walter Sabalauski
(tikrasis vardas – Vladislavas Sabaliauskas) – žy-

maus JAV karininko, kurio garbei JAV pavadin-
ta oro pajėgų mokykla, kapą.

Didžiuliame prieškariniame Baltimorės lie-
tuvių klube – lietuvių muziejus, kuriame apstu ir
itin originalių eksponatų. Tai ir kadaise Balti-
morėje besilankiusio tautos patriarcho Jono Ba-
sanavičiaus palikti akiniai, ir protestuojant už Lie-
tuvos nepriklausomybę prie JAV parlamento ve-
žiota Kauno Laisvės statulos kopija. 

Pasak A. Žemaičio, tokiuose JAV lietuvių mu-
ziejuose yra ką pamatyti ir amerikiečiui, ir lie-
tuviui: apie Amerikos lietuvių gyvenimą Lietuvoje
žinome mažai, o jis juk buvo persipynęs su Lietuva:
Amerikos lietuviai organizavo protestus dėl jos
laisvės, rinko aukas, slapta vežė dolerius gimi-
naičiams, stengėsi išlaikyti lietuvybę ir t.t. 

Lietuviškomis vietomis garsėja ir Philadelp-
hija, kurioje veikia trys labai lietuviškos bažny-
čios. Dvi jų prižiūri klebonas Petras Burkauskas,
kuris stengiasi visą interjerą kuo labiau sulietu-
vinti, todėl ten gausu liaudiškų motyvų, lietuviš-
kų užrašų ir simbolių, o vienoje bažnyčioje pa-
statytas net kryžius sausio 13 d. aukoms su nu-
žudytųjų nuotraukomis. 

Philadelphijoje nuo 1906 m. veikia ir art nou-
veau stiliaus Lietuvių muzikos salė su stilizuoto-
mis kanklėmis virš durų. Philadelphijoje „Tikslas
– Amerika” aplankė ir Vilniaus garbei pavadintą
sinagogą – ji įkurta iš Vilniaus atvykusio žydo
name, mat šis prižadėjęs Dievui, jei seksis verslas,
atiduoti savo namą. 

„Tikslas – Amerika” nuotraukas ir į interak-
tyvų žemėlapį įtraukiamas vietas galima matyti
„Facebook” paskyroje „Gabalėliai Lietuvos”. In-
teraktyvus lietuviškų vietų JAV žemėlapis lietu-
vių ir anglų k. turi būti baigtas iki 2017 m. gruo-
džio 1 d.

15min (sutrumpinta)

,,Tikslas – Amerika”: per 16 parų  – 8424 nuotraukos
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Žmogus-orkestras šįkart iškeliavo ne į Afriką...

Kazys Almenas, Lietuvoje miręs 2017 m.
spalio 7 d. (eidamas 83-iuosius), pėdsaką
paliko daugelyje sričių, taigi jo pasiges
(ir prisimins) daugelis – ir šiapus, ir
anapus Atlanto. 

„Nors atominės energetikos profesorius, ra-
šytojas ir keliautojas Kazys Almenas ir ne-
mėgsta komplimentų, bet tokį žmogų-or-
kestrą nedažnai sutiksi, – viename pokal-

byje Bernardinai.lt rašė žurnalistė Birutė Garba-
ravičienė. – Jo gyvenimas pilnas nuotykių ir iššūkių.
Jaunystėje motociklu pervažiavęs Afriką, užkopęs į
Kilimandžarą, prekiniais vagonais apkeliavęs visą
Ameriką, parašęs ir lietuvių skaitytojui žinomas no-
veles, romanus, tokius kaip ‘Šienapjūtė’, istorinių ro-
manų seriją ‘Skomantas’, projektavo branduolines
jėgaines ir buvo tiesiog nuoseklus mokslininkas”.

Kazys Almenas gimė 1935 m. balandžio 11 d.
Gruzdžiuose, Šiaulių apskr. 1944 m. su tėvais pasi-
traukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. Unversi-
ty of  Nebraska ir Northwestern University  studijavo
branduolinę inžineriją. 1957 m. baigė University of
Nebraska. 1968 m. Varšuvoje apgynė fizikos mokslų
daktaro disertaciją. Nuo 1969 m. – University of  Ma-
ryland profesorius. Santaros-Šviesos federacijos
narys. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę buvo pa-
kviestas į Lietuvos energetikos institutą. 1992 m. jo
iniciatyva įkurta Ignalinos AE saugos analizės gru-
pė. Jo dėka šios grupės mokslininkai turėjo galimybę
stažuoti JAV, Švedijos, Japonijos, Vokietijos, TATE-
NA ir kituose tarptautiniuose branduolinių tyrimų
centruose. Veikla užtikrinant Ignalinos AE saugumą
2005 m. buvo įvertinta Lietuvos mokslo premija. Buvo
vienas iš Vytauto Didžiojo universiteto, kuris jam su-
teikė garbės daktaro vardą, atkūrėjų, 2008–2010 m.
– tarybos narys. Buvo University of   Baltimore
branduolinės fizikos profesorius emeritas.

Kad šis žmogus buvo Lietuvos patriotas ne tik
žodžiais, bet ir darbais, rodo dar ir jo sumanyta nuo-
tykių romanų, vaizduojančių Lietuvos senovę, „Sko-
manto” serija, kuri jaunimui žadino domėjimąsi Lie-
tuvos istorija. Rašytojo kelią pradėjo gyvendamas iš-
eivijoje JAV. Rašė romanus (yra laimėjęs „Draugo”
laikraščio romano premiją), noveles, kelionių apy-
braižas, nes pats daug keliavo (dar ir šiandien in-
ternetu pigu.lt galima įsigyti jo knygų). Lietuvoje įkū-
rė leidyklą „Literrae universitatis”, Vytauto Di-
džiojo universitete organizavo vadovėlių aukšto-
sioms mokykloms vertimą ir leidybą. 

Buvo vienas iš Valdovų rūmų paramos fondo
steigėjų, Lietuvos istorijos paveldą puoselėjančios
draugijos „Pilis” narys.

„Pro Memoria” prof. Egidijus Aleksandravi-

čius rašo, kad Kazio Almeno „Žaižaruojantis kūry-
bingumas derėjo su galvojančiu aktyvizmu, o bitni-
kiškas nonkonformizmas – su jautriu lietuviškos ben-
drumos bei patriotinio įsipareigojimo pajautimu”.

O pats K. Almenas bičiuliui E. Aleksandravičiui
prieš porą metų taip yra kalbėjęs apie save: „Noriu
tiesiai šviesiai pasakyti, kas iš tikrųjų man buvo svar-
bu visą mano gyvenimą. Taip, daug visokių nuotykių
sklando. Bastymasis po Amerikos platybes kartu su
benamiais ant prekinių vagonų stogų arba pramuš-

tgalviška kelionė motociklu nuo Romos iki Rodezi-
jos. Apie tai ir knygos rašo. Bet, patikėkite, visa tai
buvo mažareikšmės smulkmenos. O svarbūs tik du
dalykai: neįmintas, bet fundamentalus fizikos klau-
simas, susijęs su mįslingais vandens garų konden-
sacijos pliūpsnio reiškiniais, ir šiuolaikinio lietu-
viškumo vaizduotė, kurios gelmes, perspektyvas ir
kontrastus norėjau perteikti per grožinės literatūros
kūrinius.” 

„Draugo” redakcija

Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius
Petras Baršauskas spalio 11 d. besirenkančiai nau-
jai Tarybai įteikė atsistatydinimo pareiškimą. Šio
sprendimo priežastis P. Baršauskas paaiškino uni-
versiteto bendruomenei skirtame pranešime. 

„Neabejoju savo teisumu, tačiau universi-
tetas yra svarbiausias mano prioritetas,
todėl nenoriu, kad pašaliniai dalykai
trukdytų jo veiklą. Gyvename teisinėje

valstybėje, todėl toliau žadu asmeniškai gintis tei-
sinėmis priemonėmis. (…) Nematydamas gali-
mybių savo kadencijos metu įgyvendinti svar-
biausio tikslo – pradėti universitetų susijungimą,
palaipsniui sukuriant Kaune vieną stiprų tarp-
tautinio lygio universitetą, toliau kovoti su mane
šmeižiančiomis įtakingomis jėgomis nebematau
prasmės”, – be kita ko, rašoma rektoriaus prane-
šime. 

,,Pripažįstu, kad yra padaryta techninių klai-
dų citavime, kad nepakankamai dėmesio sky-
riau teksto sutvarkymui. Tačiau šio mokslinio dar-
bo esmė – mano mintys ir idėjos, kaip Vakaruose
taikytus tarptautinio verslo vadybos principus pri-
taikyti Rytų ir Centrinėje Europoje, tarp jų –
Lietuvoje. Šiuo metu rengiu trečią monografijos
leidimą, kuriame bus ištaisytas techninis brokas”,

– rašo P. Baršauskas universiteto bendruomenei,
ir toliau neigdamas jam metamus kaltinimus
plagijavimu.

ELTA

KTU rektorius traukiasi

Kazys Almenas VIII Mokslo ir kūrybos simpoziume 1993 m.
,,Draugo” archyvo nuotraukos

Prie „Tvermės” leidinių stendo Frankfurto knygų mugėje: Kazys Almenas, „Skomanto”
serijos istorinių novelių leidėjas su JAV LB Kultūros tarybos atstove Dale Lukiene, 2002 m. 

KTU rektorius P. Baršauskas įteikė atsistatydinimo pa -
reiš kimą. Gedimino Savickio nuotr.

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo’’ laik-

raštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins
„Draugo’’  laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org



2017 SPALIO 12, KETVIRTADIENIS4 DRAUGAS

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

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

Prasmingi šeštadieniai Bostono lituanistinėje mokykloje
Atkelta iš 1 psl.

Ką jums reiškia BLM? 
Eglė Šležienė, veteranė, buvusi JAV LB Švietimo ta-

rybos narė ir BLM direktorės pavaduotoja: Jau 12 metų
BLM yra mano šeimos dalis. Jau nebeįsivaizduoja-
me, kad galėtume nelankyti šeštadieninės mokyklos.
Džiaugiuosi, kad pradėjusi dirbti BLM susipažinau
su tiek daug nuostabių ir įdomių žmonių, kurie ir to-
liau stiprina Bostono lietuvių bendruomenę. 

Kuo skiriasi BLM prieš 25 metus ir dabar?
Daiva Navickienė, profesionali pedagogė, buvusi

BLM vedėja, JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė, BLM
4 klasės mokytoja: Gal didžiausias skirtumas yra tai,
kad beveik visi tėveliai atvykę iš Lietuvos ir kad
daug vaikų vasaras leidžia Lietuvoje.

Esate viena iš lietuvių kalbos programos ir priemonių
bendraautorė, BLM praktikantė. Ką tikitės atlikti šiais me-
tais? 

Rita Mikelionytė, BLM praktikantė, 9 B klasės lietu-
vių kalbos mokytoja: Šiais mokslo metais lietuvių kal-
bos mokysiu vyriausius BLM mokinius. Tikiuosi
įgyti patirties mokant lietuvių kalbos, kaip pavel-
dėtosios kalbos. Esu įsitikinusi, kad ši patirtis pra-
vers toliau kuriant mokymo programą bei mokymo
priemones.

Kaip sekasi dirbti pagal naująsias programas?
Orinta Kalibatienė, ilgametė 3 klasės mokytoja: Di-

džiulė pagalba šiais metais yra Ritos Mikelionytės
ir Gailos Narkevičienės sukurtos užduotys, pritai-
kytos būtent lituanistinių mokyklų programai.
Puikūs pratimai! Ši medžiaga tikrai palengvins
mokymą pagal programą, ir visi mokytojai tai ga-
lės daryti vienodai ir nuosekliai. Užduotys yra net
ir su paaiškinimais bei patarimais mokytojams, kaip
jas atlikti. Nekantrauju išbandyti su savo trečiokais! 

Kodėl Jums Lietuvos pažinimo sritis artima?
Danutė Mileika, profesionali operos dainininkė, BLM

dėstanti Lietuvos pažinimą: Džiaugiuosi turėdama
progos pati įsigilinti į mūsų krašto istoriją, tradicijas.
Lietuvos pažinimas yra labai plati tema, kur galima
rasti vietos viskam, taip pat ir muzikai. Su malo-
numu ruošiuosi pamokoms. Niekad nemaniau,
kad savo darže auginsiu linus, kad galėčiau vaikams
geriau paaiškinti, iš kur atsiranda lino drobės ir kas
yra spaliai. Tikiuosi, kad nors mažytę dalelę to en-
tuziazmo ir noro giliau pažinti Lietuvą sugebėsiu
perduoti savo mokiniams. 

Esate lituanistė, mokote etnokultūros ir vesite „Pipi-
rų” ratelio užsiėmimus. Kas Jums svarbiausia?

Dana Vainauskienė, etnokultūros mokytoja, „Pipirų”
ratelio vedėja: Bostono mokykloje yra tiek daug gerų
ir stiprių mokytojų, tad nusprendžiau šiek tiek nu-
eiti į kitą kryptį, beje, labai susijusią su lietuvybės
puoselėjimu – etnokultūrą. Koks platus ir įvairus gali
būti lietuvybės mokymo ir skleidimo darbas! Viskas
čia telpa...  

Nuostabu, kad mokykla sudaro galimybę vai-
kams plačiau ir giliau susipažinti su kultūriniu pa-
veldu. Minime ir tradicines šventes, ir papročius, kal-
bame apie amatus, kulinarinį paveldą, muzikos
instrumentus, lietuvių liaudies dainas ir t.t. Iš mo-
kytojų atsiliepimų žinau, kad vaikams labai patin-
ka lietuvių liaudies žaidimai. Tad mielai jų mokau,
kartu dainuojame, šokame... 

Šiais metais veiklą pradės „Pipirų ratelis”. Tu-
riu didelių planų. Norėčiau ypač pritraukti kuo dau-
giau jaunų šeimų, kurių vaikučiai dar nėra mo-
kyklinio mažiaus (nuo 18 mėn. iki 3 metukų). „Ne-
ringos” Šeimų stovykloje jau daug metų vedu prog-
ramėlę „Tėveliai ir aš” ir suprantu, kad gali būti
džiaugsmas kartu su tėveliais žaisti, dainuoti ir daug
ko išmokti... 

Man svarbu, kad jaunos šeimos, vaikai, paaug-
liai burtųsi prie lietuvių bendruomenės, mokytųsi
tęsti lietuvybę. Senoji karta sugebėjo sukurti ben-

druomenes, išlaikyti bažnyčias, garsinti Lietuvos var-
dą, manau, kad dabar atėjo laikas įsitraukti į šį svar-
bų darbą ir naujai kartai. Didelėje šeimoje visada dau-
giau šypsenų ir patirties.

Kokie šių metų pirmokai?
Ramunė Keegan, 1 klasės mokytoja: Šių metų pir-

mokai smalsūs, tarpusavyje bendraujantys, judrūs
ir domisi naujais dalykais. Vaikai stengiasi kalbėti
lietuviškai ir jaučiasi lituanistinės mokyklos dalimi.
Jų piešinukuose atsiranda lietuviška trispalvė, kas
byloja, kad jie save laiko lietuviais. 

Mokote suaugusius. Kokie jie? Kas juos skatina?
Irena Šebedienė, suaugusiųjų grupės mokytoja: Su-

augusius iš Bostono apylinkių lietuvių kalbos mokau
daugiau kaip 20 metų. Bostono lituanistinėje mo-
kykloje jau ketveri metai susidaro nemaža grupė no-
rinčių išmokti lietuviškai. Vadiname tai mažyčiu ste-
buklu. Šiais mokslo metais užsiregistravo 15 moki-
nių nuo 16 iki 77 m. Visi jie skirtingų profesijų, in-
teresų, amžiaus, kilmės, tačiau juos vienija bendras
tikslas ir begalinis noras: išmokti suprasti, kalbėti
ir rašyti lietuviškai, susipažinti su lietuvių kultūra
ir istorija. Žmonės ryžtasi mokytis dėl įvairių prie-
žasčių. Dauguma jų – ne dėl karjeros. Vieniems tie-
siog įdomu. Jie siekia ne tik išmokti kalbą, bet ir su-
sipažinti su kalbos istorija. Dauguma nori išmokti dėl
savo šeimos narių, kalbančių lietuviškai, arba dėl gi-
minaičių, draugų, gyvenančių Lietuvoje. Visi mo-
kiniai turi svajonę apsilankyti Lietuvoje. Vieni – pir-
mą kartą, kiti norėtų dažniau ten nuvykti ar net mo-
kytis Lietuvoje, kad patobulintų savo lietuvių kalbos
žinias. Kai kurie suaugusiųjų klasę lanko jau kele-
tą metų, patys papildomai mokosi vasarą, todėl savo
iniciatyva jau laikė lietuvių kalbos lygio egzaminą
mokykloje.

Suaugusius mokinius toliau mokytis motyvuo-
ja tai, kad jie jau gali susikalbėti, skaityti spaudą ar
knygeles bei daug ką suprasti žodyno pagalba. Mo-

kiniai atrado naujų – ypatingų bičiulių, nes visus juos
sieja ta pati gija: lietuviškų šaknų suvokimas, panašių
tautinių vertybių ieškojimas ar noras suprasti seniai
į Ameriką atvykusius prosenelius ar artimųjų gi-
minę, kilusią iš Lietuvos. Visi besimokantys vertina
lietuvių kalbos archaiškumą ir lietuvių dainuojamąją
tautosaką. Suaugusieji su dideliu entuziazmu mokosi
dainuoti folklorinių dainų, pakiliai nusiteikę daly-
vauja mokyklos kalėdinės „Eglutės” pasirodymuose.

Jūsų manymu, kodėl svarbu lankyti lietuvišką mokyklą? 
Rita Lapšienė, lituanistė, direktorės pavaduotoja:

Mano, mamos, kurios sūnus jau baigė BLM, požiū-
ris labai aiškus – mamos ir tėveliai, dėkite visas pa-
stangas, kad jūsų vaikai lankytų mokyklą ir kuo
anksčiau. Mažiukai dar neįvertins svarbos, bet su-
siras draugų, mokydamiesi smagiai leis laiką. Bū-
dami vyresni jie supras, kokias galimybes jiems tai
atveria – stovyklos JAV ir Lietuvoje, stažuotės, da-
lyvavimas lietuviškose organizacijose ir t.t. Iš tiesų,
jeigu ir BLM baigimo pažymėjimas nebus užskaity-
tas jo mokykloje, tai neturi didelės reikšmės. Kalbos
mokėjimas jam atveria langą į kitą pasaulį, kurio ne-
turi jo amerikiečiai draugai.

Pamatysite – paaugliams labai svarbu būti skir-
tingiems, kažkuo išsiskirti iš kitų. Dabar sūnus
man dėkingas, kad verčiau iš lovos šeštadieniais,
versdavau daryti namų darbus (vėliau ir neragina-
mas juos darė dėka mokytojų). Dabar jis vertina, ką
jam duoda lietuviškas paveldas ir retos kalbos mo-
kėjimas. 

Nors jums ir atrodo, kad universitetai dar už kal-
nų, patikėkite, tas laikas labai greit ateis. Vėlgi tie,
kurie baigė lituanistines mokyklas (užskaitytas ar ne)
turės privalumą. Kai parašai, kad 10 metų lankei pa-
veldo mokyklą šeštadieniais, patikėkite, net di-
džiausiems skeptikams tai daro įspūdį – jie ne tik
spardė kamuolį, bet ir mokėsi, o tėveliai mokėjo pi-
nigus už papildomą vaikų lavinimą ir aukojo lais-
valaikį. 

Gausus būrys Bostono lituanistinės mokyklos moksleivių ir mokytojų pradėjo naujus mokslo metus. Mokyklos direktorė
Gaila Narkevičienė stovi antra iš kairės.

Suaugusiųjų klasės moksleivius vienija bendras tikslas ir noras išmokti kalbėti ir rašyti lietuviškai, susipažinti su lietu-
vių kultūra ir istorija.  Aido Jakubėno ir Gintaro Sekmoko nuotraukos
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SKAUT YBĖS KELIAS

Tęsinys iš spalio 5 d. 

KETVIRTADIENIS,
LIEPOS 13 DIENA

Brolis Vytenis visus pradėjo ža-
dinti apie 4:30 val. r. (per klaidą – tu-
rėjome keltis valanda vėliau). Dar
tamsoje pradėjome rytinius užsiėmi-
mus: dėtis daiktus, ardyti ir suvynio-
ti palapines bei ruošti pusryčius, tik-
rinti dviračius, krauti sunkvežimį.
Buvome pasiruošę išvažiuoti 7 val. r.,
bet kaip tik tą akimirką sprogo sesės
Rimos dviračio padanga. Ją sutvarkyti
užtruko  apie 20 min., tad išvažiavome
vėliau. Dangus saulėtas, oro tempera-
tūra – ideali keliauti dviračiais. Ryti-
nis maršrutas vedė mus į Saugatuck
miestelį. Teko pavažiuoti keletą pa-
pildomų mylių, nes ant žemėlapio ne-
buvo pažymėta, kad vienas pasirinktas
kelias yra privatus. Turėjome grįžti
apie tris mylias, kol atsiradome ant tei-
singo kelio. Trumpai sustojome West
Side County (Allegan) Parke. Visi
linksmai pasileido link sūpynių suktis
maža karusėle. Apie 10:45 val. r. pasi-
ekėme Saugatuck Chain Ferry keltą,
pietvakarinėje Kalamazoo upės pusė-
je. Buvo pertraukos laikas, todėl teko
palaukti apie valandą, kol keltas vėl
pradėjo veikti. Kaip ir praeityje, per-
sikėlę per upę sustojome „Kilwin’s
Ice Cream and Fudge” parduotuvėje,
kur visi skaniai sulaižė savo ledus. To-
liau kelias vedė link Holland miestelio.
Privažiavę miesto pakraštį, supratome,
kad kelias taisomas. Turėjome rinktis
kitą kelią. Bevažiuojant vienas skau-
tas vytis nuvirto nuo dviračio, mūsų
palydovėms teko jį vežti į ligoninę. Nie-
ko baisaus – truputį petį išsisuko. Su-
stojome Holland vidurmiesčio parke
pavalgyti pietų. Saulėta ir šilta. Per il-
gai neužtrukome ir važiavome į šiau-
rę, link Grand Haven miestelio, kur
trumpai sustojome ir antrą sykį šian-
dien valgėme ledų „Dairy Creme” sve-
tainėje. Pasikartojo rytinis įvykis, kai
visi jau buvo pasiruošę važiuoti, bro-
liui Vyteniui nuleido padangą. Išva-
žiavimą vėl teko atidėti apie 15 minu-
čių. Po to spaudėm toliau, nes jau
buvo po 6 val. v. Beveik be sustojimo va-
žiavome iki Hoffmaster State Park,
kuris yra truputį į pietus nuo Muske-
gon miesto. Į Hoffmaster State Park at-
vykome jau temstant. Brolis Juozas ir
sesė Rūta, kurie į stovyklavietę atvy-
ko anksčiau, pradėjo ruošti vakarienę.
Viename puode – dešrelės, kitame –
„chili”. Valgėm neorganizuotai: vieni
statė palapines, kiti maudėsi, dar kiti
valgė. Daug kas anksti nuėjo gulti,

,,Tour de Rakas 2017” (II)

bet keletas vyresniųjų pasėdėjo prie
laužo, pasakojo šiandienos kelionės
įvykius ir svarstė, kas laukia rytoj.

Šiandien dviračiais nukeliavome
78 mylias.

PENKTADIENIS, 
LIEPOS 14 DIENA

Kėlėmės apie 5 val. r. Pusryčiams
kepėme blynų su mėlynėmis; ilgai tru-
ko, bet per daug neskubėjome, nes no-
rėjome, kad prieš suvyniojant jos iš-
džiūtų. Palapinės išdžiūvo tik iš dalies,
bet blynai buvo labai skanūs. Baigėme
ruoštis ir iš Hoffmaster State Park iš-
važiavome apie 8:30 val. r. Pirmasis su-
stojimas: pamatyti „USS Silversides”
povandeninį laivą, kuris plūduriuoja
Muskegon upėje, netoli Muskegon vi-
durmiesčio. Oras, kuris anksčiau buvo
saulėtas ir malonus, staiga pasikeitė.
Visi sušlapome, nespėję apsivilkti liet-
palčių. Gerai, kad šalia „Silversides”
buvo muziejaus pastatas su mums rei-
kalingais patogumais. Savininkai lei-
do mūsų grupei be palydovo apžiūrėti
ne tik povandeninį laivą, bet ir „US
Coast Guard” laivą „USCGC  McLane
W-146”. Tuose laivuose praleidome
apie valandą. Prieš apleidžiant „Sil-
versides” muziejų, brolis Juozas mus
pavaišino dideliais, skaniais „donuts”
iš netolimos „Hodge Podge” kepyklos.
Važiavome dviračių taku per miestą,
kol atsiradome šiaurinėje upės pusėje.
Ten susiradome kelią, kuris vedė vėl
link Michigano ežero. Beveik priva-
žiavus pakrantę vėl atsitiko bėda –
keturiems dviratininkams nuleido dva-
račių padangas. Tvarkyti padangas
užtruko ilgai, bet sustojimo vieta buvo
labai graži, tad galėjome gėrėtis Mi-
chigano ežeru, buvo laiko pailsėti ir pa-

sikalbėti. Nuostabu, kaip greitai pasi-
keitė oras. Betaisant padangas dvi va-
landas buvo saulėta, šilta ir gražu.
Tik pajudėjus staigiai apsiniaukė ir vėl
pradėjo lynoti. Pavėluotai atvažiavę į
Duck Lake State Park papietavome.
Dar daug mylių buvo prieš akis, o die-
na jau trumpėjo. Užuot važiavus Lake
Michigan pakrante,  nusprendėme ke-
liauti trumpiausiu keliu iki kitos nak-
vynės. Turėjome važiuoti „Hart-Mon-
tague” dviračių keliu, kuris yra labai
tiesus ir lygus. Privažiavę Shelby mies-
telį, atsiradom ant „Oceana Drive” ke-
lio. Tai irgi gan tiesus kelias, bet teko
užkopti ant keleto ilgų šlaitų, kurie
buvo labai varginantys.  Buvome lai-
mingi, kad po tiek nuleistų padangų (iš
viso devynios) šiandien neturėjome
didesnių techninių/mechaninių prob-
lemų. Į Kirby Creek Campground at-
vykome truputį po  8 val. vakaro. Už
pusvalandžio jau buvo tamsu. Visi dvi-
ratininkai buvo laimingi ir dėkingi
už vakarienę, kurią paruošė sesės Rūta
ir Dalia, o joms pagelbėjo svečiai iš
Rako stovyklos Aras Lintakas, TJ ir
Olivija Petry. Spaghetti, salotos bei
kiti skanumynai... Mažai ko liko. Stai-
ga viskas nutilo, – daug kas po vaka-
rienės nuėjo gulti. Skautas Vytis Petras
susitarė su mūsų stovyklavietės kai-
mynais: mainais už ,,Traverse City
Pie Company” pyragą, gavome malkų
sukurti laužą (miške rinkti draudžia-
ma, o krautuvėlė jau buvo uždaryta).
Paskutinis kelionės vakaras. Nors nuo-
vargis didelis, kažkaip dar nesinorėjo
eiti į palapinę. Septyni, aštuoni „pa-
gyvenę” dalyviai pasėdėjome, pasi-
kalbėjome ilgesnį laiką.

Šiandien dviračiais nukeliavome
74 mylias.

Bus daugiau

Sustojimas Ludington. Brolio Vytenio Lietuvninko  nuotraukos

Prie povandeninio laivo ,,USS Silverside”

Ką patartumėte šeimoms, kurios ne-
leidžia vaikų į lituanistines mokyklas?

Sonata Jakubėnienė, mokyklos bib-
liotekininkė: Kai atvedžiau savo pirma-
gimį Luką į lietuvišką mokyklą, į pir-
mą klasę, buvo smagu matyti daug lie-
tuviškų veidų bei girdėti žmones kal-
bant lietuviškai. Buvo gera matyti sū-
naus nušvitusį veidą suvokus, kad ne
mes vieni kažkokie kitakalbiai, bet to-
kių, pasirodo, yra visa mokykla. 

Pirmais metais buvo sunku su-
vokti, kaip žmonės ryžtasi aukoti šeš-
tadienius ir vežioti vaikus. Nesu didelė
patriotė (niekas iš Lietuvos neištrėmė,
išvykau savo noru ir pasišokinėda-
ma), tai ypatingu lietuvybės diegimu
vaikams nepasižymėjau. 

Šiemet jau aštunti metai lankome
mokyklą. Lanko visi trys vaikai. Lukas
jau greit ir baigs. Man jau nekyla
klausimas, vesti vaikus ar ne. Mūsų
šeštadieniai lietuviškoje mokykloje
yra būtinybė, svarbi dalis mūsų gy-
venimo. Nors, kaip ir daugelio vaikai,
ir mano lanko sportus, tačiau jie žino,
kad jei tenka praleisti mokyklą, darbus
turės atlikti namie. 

Žinoma, būna, kad jie reiškia ne-
pasitenkinimą risdamiesi iš lovų šeš-
tadienio rytą, būna, kad geriau norė-
tų žiūrėti televizorių, nei ruošti namų
darbus. Bet galiu drąsiai pasakyti, jie
be galo didžiuojasi, kad yra lietuviškos
mokyklos dalis, kad jie lietuviai. Tos
vertės, kurią jie gauna lankydami mo-
kyklą metai iš metų, nepamatuosi, ji
neįkainojama, ir gali suprasti ir pa-
sverti tik tie, kurie lankė mokyklą
nuo pradžios iki galo. 

Vaikai tik vieną kartą yra vai-
kai, ir tik vienas šansas užaugti kartu
su lietuviška mokykla. Esu tikra savo
sprendimu, padarytu po pirmų metų
mokykloje. Nėra prasmingesnių šeš-
tadienių! Buvo laikas, kai kiekvieną
sutiktą lietuvį ragindavau vesti vaikus
į mokyklą. Man gaila, kad daug vaikų
niekad nepatirs, ką reiškia užaugti kar-
tu su lietuviškais šeštadieniais, nes lai-
ko nesugrąžinsi. 

Kaip Jūs, Bendruomenės pirmininkė,
vertinate BLM darbą?

Rima Girniuvienė, Bostono Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė: Dirbama pro-
fesionaliai ir linksmai. Daug vaikų ir
daug tėvų – smagu. Palinkėjimai –
dar 100 metų taip dirbti! Sėkmės.

Daug metų vadovavote BLM. Ko no-
rėtumėte jai palinkėti? 

Rita Štuopienė, buvusi ilgametė mo-
kyklos vadovė: Mokyklai linkiu gyvuo-
ti dar 68 metus! Tėveliams linkiu pa-
siryžimo. Mokiniams – vertinti bran-
gią lietuviškumo dovaną. Mokytojoms
ir administracijai – ištvermės atliekant
neapsakomai svarbų darbą!

BLM moksleiviai pirmąją mokslo metų die-
ną mokytojams dovanoja gėlių.
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Tęsinys – pradžia spalio 10 d. laidoje.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Goldbergo alaus darykla buvo pagrindinė ir, ko
gero, vienintelė įmonė Prienų krašte ir kaip ge-
roji motina maitino daugelį vietos gyventojų. Tie-

sa, mieste veikė dar keletas įmonių: malūnas, popieriaus
dirbtuvės, sakų perdirbimo gamyklėlė. Tačiau nė vie-
na jų nė iš tolo negalėjo lygintis nei dydžiu, nei verslo
užmojais su šiuo alaus bravoru. Jei XIX a. pab. Prienuose
gyveno apie pustrečio tūkstančio gyventojų, tai 70–80
žmonių įdarbinusi įmonė išties buvo daugelio šeimų
maitintoja. 

Kartu su knygos „Prienų alaus bravoras 1868–1944
m.” autoriumi Romu Vilčinsku toliau miname daryk-
los praeities pėdsakais.

Įdomu būtų atskleisti Lazario Goldbergo ir jo šeimos
biografiją. Ar jie kilę iš aludarių? 

Giminės kilmės pėdsakų atsekti nepavyko. Ga-
lėčiau spėti, kad Prienuose jie nebuvo svetimi: vers-
las prasidėjo tėvo name, bravore dirbo Lazario bro-
lis Vulfas, mirus savininkui verslą perėmė žmona
Feiga Goldberg, minimas ir įpėdinių atstovas Ab-
raomas Goldbergas. Tačiau nieko tikro apie šeimos
kilmę ir likimą nėra žinoma.

Tavo apyniai – mano alus

1920 m. iš Goldbergo įpėdinių daryklą nupirko Ben-
cijonas Šakovas. Ar  pavyko sužinoti, kodėl toks sprendi-
mas buvo padarytas? Gal Goldbergai emigravo iš Lietuvos?

Po Pirmojo pasaulinio karo Feiga Goldberg te-
begyveno Prienuose: karo nuostolių apskaitos do-
kumentuose yra minima apie jos patirtus nuostolius.
Suma, beje, nėra ypač didelė. Gal tai ir lėmė, jog gi-
minė nebenorėjo gaivinti sužlugdyto verslo? Ar ne-
bebuvo kam? Esu girdėjęs ir nuomonę, jog velionis
Lazaris Goldbergas, miręs 1913 m. ankstyvą  pava-
sarį, liko skolingas pinigų. Šiaip ar taip – verslas buvo
parduotas. Iš esmės – tik pati jo idėja ir pastatai – dau-

giau, atrodo, nieko nebuvo išlikę. Apie tolesnį Gold-
bergų likimą sužinoti nepavyko.

1924 m. buvo įkurta Lietuvos alaus bravo-
rų sąjunga. Ar šis sindikatas nepadarė ža-
los Lietuvos ekonomikai, pakėlęs
alaus kainas? Kasdienis gėrimas
tapo vos ne prabangos objektu.

Taip, alus buvo bran-
gus. Tačiau nemanyčiau,
kad sąjungos, vadina-
mos sindikatu, veikėjai
norėjo valstybei blogo.
Kitaip ar būtų jam emę-
sis vadovauti Martynas
Yčas – žmogus, kurio
niekaip neįtarsi antivals-
tybiniu požiūriu. Sindika-
lizuota buvo beveik visa stam-
besnė pramonė. Toks tuo metu
buvo verslo elgesio etalonas. Pir-
miausiai, žinoma, žala buvo padaryta
patiems sau: „fabričną” alų pirko tik
nedaugelis ir tik ypatinga proga. Pir-
menybę teikė namų gamybos alučiui.
Kas be ko – atėjus metui, valstybė
pri brendo pokyčiams ir išvaikė sin-
dikatą. 

Tačiau Prienuose veikusi darykla savo
produkcija vis dėlto buvo trečioje vietoje po
„Volfo-Engelman” Kaune ir „Gubernijos”
Šiau liuose!

Taip, vertinant XX a. 4 dešimtmečio pa-
baigos gamybos kvotas, atrodo, kad seka to-
kia ir buvo. „Volfo-Engelman” išties buvo
stambiausias rinkos žaidėjas, tai galėjo būti
įtakota ne gamybos pajėgumų, bet kitų su-
metimų. Pavyzdžiui, „Gubernija” buvo ak-
cinė bendrovė, valdoma valstybės – gal pa-
sirūpinta, kad sėkmingiau eitųsi ne priva-
tininkui, bet įmonei, kurios akcininkė yra
valstybė? 

Jūs savo knygoje tvirtinate, jog Goldbergo pro-
dukcija buvo išsiųsta net į Lietuvos atstovybę Was-
hingtone, tačiau sunku patikėti, kad transpor-
tuojamas alus per vande-
nyną nesugestų, juolab kad
tuomet Lietuvoje nebuvo
tinkamų šaldytuvų.

Archyvuose esantys
dokumentai liudija, kad

Alus manęs nepaveiks,
man dar midaus reiks

Svaiginantys įspūdžiai
perskaičius Romo Vilčinsko
knygą „Prienų alaus bravoras

1868–1944 m.“ (II)

taip ir buvo: Prienų alus buvo siunčiamas į Lietu-
vos atstovybes užsienyje – net ir į Washingtoną. Tik
tai jau buvo kito savininko – Bencijono Šakovo vers-
lo sprendimas. Žinoma, tai buvo elitinis, ypač ko-
kybiškas produktas. Juk juo siekta sudominti gali-
mus importuotojus, pasireklamuoti. Manau, kad vie-
na kita dėžė brangaus alaus tikrai rado sau vietą
transatlantinių laivų maisto saugyklose. Bet apie to-
kios akcijos sėkmę kalbėti negalima: bent kiek di-
desnio alaus eksporto iš Lietuvos tarpukariu nebuvo.
Tad reikėjo tenkintis vidaus rinka: ta jos dalimi, ku-
rią „atriekė” sindikato tarpusavio nekonkurencijos
susitarimai. Prienų bravoras turėjo gana platų par-
davimo tinklą: alaus urmo sandėlį Ukmergėje,
alaus barus Kaune, Ukmergėje, Marijampolėje, Kė-
dainiuose, Vilkaviškyje, Alytuje, Lazdijuose. Veikė
alaus restoranai Jonavoje ir Leipalingyje. Ar būtų
pajėgęs turėti daugiau? Manau, kad taip: bravoro ga-
mybiniai pajėgumai buvo kur kas didesni. Bet rin-
ka – ta jos dalis, kurioje buvo leista veikti – daugiau
produkcijos nereikalavo. Tikriausiai todėl greta
alaus buvo gaminamas midus, vaisvandeniai, sa-
lyklas – ne visuomet viskas vienu metu – priklau-
somai nuo situacijos rinkoje.

Alus be putų, duona be plutos, 
pana be vainiko – visi lygūs

O kur anuometinis vartotojas galėjo įsigyti Goldber-
go produkcijos? Maisto parduotuvėse (tuomet nebuvo pre-
kybos centrų)? Kiek žinome, net Laikinosios sostinės ka-
vinėse ir restoranuose alumi nebuvo prekiaujama.

Labai tiksliai atkurti bravoro pardavimų vaiz-
dą keblu: nei bravoro, nei Šakovo šeimos archyvų ne-
išliko arba jie nerasti. Tenka remtis netiesiogine in-
formacija: to meto laikraščių skelbimais, reklami-
ne medžiaga. Akivaizdu: mažesnioji dalis išvirto
alaus buvo pilstoma į stiklo tarą mažmeninei pre-
kybai. Iki 1935 m. taros įvairovė buvo didelė: nuo la-
biau valerijonų lašams nei alui tinkančių 0,312 lit-
ro talpos iki 0,750 litro stiklo butelių. Dėl to buvo
daug painiavos akcizo valdininkams. Vėliau alaus

tara buvo standartizuota – palikti vartojimui
trijų tūrių stiklo buteliai. Didžioji da-

lis pagaminto alaus buvo par-
duodama urmu. Be to, iš spau-

dos pranešimų žinoma, kad
alus buvo pardavinėja-

mas bufetuose, kurie
veikė kino teatruose,
visuomeninių organi-
zacijų būstinėse. Kiek
tai buvo pelninga –
nelengva spręsti. Ga-

limas dalykas, kai ku-
riais atvejais ne pelnas

buvo svarbiausia: gal
reikėjo tiesiog išsaugoti ži-

nomumą, būti matomu rin-
koje. Apie tokią galimybę verčia

galvoti Šakovo valdyto alaus baro „sva-
jonių vietoje” – Laisvės alėjoje, Kaune, is-
torija. Labai jau didelius nuostolius ir nė
mažiausio pelno savininkas neturėjo,
sprendžiant iš jo mokesčių deklaracijos.

Berods, Šakovas buvo pakliuvęs į mo-
kesčių inspekcijos nemalonę?

Nemalonumai kilo dėl baro Kauno
centre, Laisvės alėjoje. Mokesčių valdi-

ninkams nebuvo pristatyta verslo pelno
ataskaita už 1939 metus. Kadangi prasidėjo
valstybės griūtis, gal ir kitos priežastys su-
trukdė, Šakovas ataskaitos nepateikė. Spren-
dimas – nubausti jį beveik 6000 litų bauda ne-
buvo įvykdytas, nes atėjus sovietams Šako-

vas buvo pasodintas į kalėjimą. Ironiška –
paeiliui nepriklausomos Lietuvos, sovieti-
niai ir vokiečių okupacinės valdžios mo-
kesčių organai vieni iš kitų tvarkingai per-
imdavo ir uoliai bandydavo įgyvendinti
niekadėjo Šakovo auklėjimo procesą – iš-
ieškoti baudą. Nepavyko niekam, nes su-
sirašinėjimas tarp žinybų dėl baudos ir Ša-
kovo paieškos truko bent iki 1942 m. gegu-
žės pradžios. Tuo tarpu pats Šakovas su
žmona jau nuo 1941 m. vasaros pabaigos

buvo nebepasiekiami jo-
kioms baudoms – nužu-
dyti kartu su kitais Prienų
žydais. Ar reikia geresnio
pavyzdžio, kad išgirtoji

Goldbergo darykloje buvo pilstomos įvairios alaus rū-
šys. „Salvės” rūšies etiketė ir butelio kaklelio etiketė

skelbia, kad butelis – 0,7 l talpos.

Tokie prabangūs alaus bokalai buvo įteikiami tik patiems įtakingiausiems Šakovo verslo klientams. Iki šiol žinoma
tik du ar trys išlikę egzemplioriai



Jūsų tvirtinimu, rimtiems verslo par-
tneriams Šakovas įteikdavo dovanų – pra-
bangų, spalvingą bokalą (vokiškai „kriuge-
rį” su įrašu: „Vien tik alaus pagalba atsiranda
bendra kalba”. Prienų krašto muziejuje to-
kio nėra. Kažkokiu stebuklingu būdu vienas
pateko į mano rinkinį. Kas juos gamino? Kiek
jų šiandien žinoma?

Be jūsiškio, gerbiamas Raimundai,
žinau dar vieną – lietuvio kolekcinin-
ko nuosavybėje. Mano nuomonė dėl
reprezentacinės bokalų paskirties yra
tik spėjimas, bet, sutikite, logiškas.
Kiek žinoma, šie bokalai buvo specia-
liu užsakymu pagaminti Vokietijoje.
Taigi, turėjo būti per brangūs, jog
būtų naudojami bravoro alaus baruo-
se ir restoranuose. Arba – tik maža jų
dalis. Spėju, kad dažniau galėjo būti
skirti kaip malonus (ir nepigus) suve-
nyras su alumi susijusiems asmenims,
verslo partneriams.

Alus suklijuoja žmones

Liudininkai tvirtina, jog Šakovas buvo
labai nuoširdus ir dosnus...

Neteko išgirsti nė vieno blogo žo-
džio apie B. Šakovą ar jo šeimos narius.
Priešingai: tie nedaugelis dar prisi-
menančių jį prieniečių, kuriuos man
pavyko pakalbinti, tvirtino jį buvus ne-
išpuikusiu, širdingu žmogumi. Jo vai-
kai – sūnus ir dukra nesišalino pa-
prastų miestelio vaikų draugystės,
kviesdavosi draugus į savo namus. Jį

pažinojusi prie-
nietė Kastulė
Liutkevičienė, pa-
augle būdama dir-
busi pas Šakovą, pa-
sakojo, kad sutikęs ją
bravoro kieme pir-
miausiai klausdavo: ar ji
nealkana, liepdavo eiti į šei-
mos virtuvę ir pa-
valgyti. Būna taip –
žmogaus nepažino-
jai, o jauti jam sim-
patiją. Toks jausmas mane apima, kai
rašau apie jį dabar – dėl jo požiūrio į
verslą ir į žmogų.Pradžia – spalio 10 d.
laidoje

Koks šeimos likimas? Kodėl pats Ša-
kovas pasidavė vokiečiams? Kad nepakenktų
dukrai Marijai, įstojusiai į Vytauto Didžio-
jo u-teto medicinos fakultetą?

Galima visaip spėlioti. Jei slapstėsi
nuo vokiečių atėjimo kurį laiką – va-
dinasi, suprato, kad gero tikėtis ne-
verta. Kraštotyrininkų surinkti duo-
menys leidžia daryti prielaidą, kad
Šakovai, slapta gyvendami Prienų gy-
dytojo Brundzos namuose, žinojo, kas
vyksta mieste ir kaip vokiečiai elgia-
si su jų tėvynainiais. Gal nenorėjo už-
traukti nelaimės gydytojo šeimai, gal
nesijautė turintys teisę išlikti, kai ap-
link žūva daugybė pažįstamų, gal ir gi-
minių? Dukra ir sūnus slapstėsi at-
skirai, abu – ne su tėvais. Apie sūnaus

„Ordnung” gali būti ir tokio grotesko
priežastimi? Ir dar: besikeičiant trims
santvarkoms, griūvant valstybėms ir
žmonių gyvenimams pasimetė ar iš-
nyko kas tik nori, bet ne vargšo Prie-
nų žydo Bencijono Šakovo kaltė val-
džiai ir jos įrodymai – skolos doku-
mentai.

Alus – baimės migdytojas

Knygoje yra parodyti daryklos žetonai.
Kokia buvo jų paskirtis?

Tai buvo ir prekės ženklinimo, ir
reklamos priemonė, kartu ir sutei-
kianti pirkėjui papildomos garanti-
jos. Daugelis solidesnių daryklų turė-
jo panašius žetonus. Ką reiškė skaičius
vienoje iš žetono pusių? Tikriausiai –
tai alaus gamybos partijos ar virimo
numeris.

Šakovas buvo sumanus verslininkas,
kažkodėl nepanorėjęs savo pavardės nau-
doti reklamoje (išskyrus firminius alaus pa-
dėkliukus).

Taip, Šakovas neužpatentavo savo
prekinio ženklo – naudojo Goldbergo,
tik kai kur ant etikečių nekrentančiu
į akis šriftu yra paminėta jo, kaip bra-
voro savininko, pavardė. Yra tvirtini-
mų, kad dėl Goldbergo įpėdinių nesu-

mokėtų mokesčių iki 1937 m. Šakovas
ankstesnio bravoro savininko pavardės
iš bravoro produkcijos ženklinimo pa-
šalinti negalėjo. Tikriausiai padėk-
liukų ženklinimas nebuvo patekęs
tarp reklamos apribojime numatytų at-
vejų ir Šakovas tuo pasinaudojo. Mano
subjektyviu požiūriu, pri-
verstinai ar sąmoningai
naudodamasis Goldber-
go pavarde kaip prekiniu
ženklu, jis tik išlošė.
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Bene seniausias L. Goldbergo alaus bra-
voro skelbimas lietuvių kalba pasirodė
1912 m. Liudo Giros redaguotame al-
manache „Švyturys”.

Įvairių rūšių alus buvo pilstomas į skirtingo tūrio bei spalvos

butelius. 
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ADVOKATAI

Kol Prienuose nebuvo standartinių kalendorinių pašto antspaudų, laiškai buvo žy-
mimi ranka. Įdomu, kad šį voką 1919 m. liepos 5 d. iš Prienų į Berlyną išsiuntė Abraomas
Eli Goldbergas.

likimą apskritai nieko nepavyko suži-
noti. O dukros gelbėtojų palikuonys at-
sišaukė, kai pasirodė knyga. Marija gy-
veno Kauno priemiestyje, iš ten ir pa-
sitraukė į Vokietiją su svetimais do-
kumentais ir būsimu savo vyru Žu-
kausku. Jūsų, Raimundai, dėka neti-
kėtai prasiskleidė, atrodė, visiems lai-
kams išnykusi praeitis: jis pažinojo
Mariją Šakovaitę (pagal vyrą Žukaus-
kienę) čia, Amerikoje.

Ir koks pačios daryklos ir jos pastatų li-
kimas?

1944 m vasarą, kai Prienuose jau
vėl šeimininkavo rusai, vokiečių avia-
cijos antskrydžio metu bravoras buvo
susprogdintas aviacinėmis bombomis.
Vargu, ar taikytasi į bravorą, nors – kas
žino? Netoliese – tiltas per Nemuną, gy-
vybiškai svarbus objektas karo veiks-
mų zonoje, tad veikiausiai vokiečiai tie-
siog nepataikė… Liudininkai tvirti-
no, kad įrengimai nebuvo visiškai su-

naikinti, o štai pastatai virto
griuvėsiais. Tai, kas liko iš

bravoro, buvo perduota
valdyti Kauno alaus

daryklai „Raudo-
noji pašvaistė” –
buvusiai „Volfo-
Engelman” įmo-
nei. Po truputį
ardant pastatų
likučius atėjo

1953 metai. Tą va-
sarą bravoro sta-

tiniai buvo galuti-
nai sulyginti su žeme.

Rūsiai žiojėjo ilgiau –
iki XX a. 7 dešimtmečio, kol

tame miesto rajo-
ne prasidėjo nau-
jos statybos. Tuo-
met nebeliko jokių
bravoro pėdsakų.

O jeigu jis būtų išlikęs tarybiniais me-
tais, ar būtų sugebėjęs atkurtoje Lietuvoje
įsitvirtinti kaip vienas pirmaujančių alaus da-
ryklų?

Sunku pasakyti, bet norėčiau taip
manyti. Juk nė viena iš didžiųjų, seną
istoriją turinčių alaus daryklų soviet-
mečiu nebuvo uždaryta. Taigi, jei lem-
tis būtų lėmusi sulaukti nepriklauso-
somybės atkūrimo, veikiausiai bravo-
ras būtų sulaukęs ir antros jaunystės.
Miestas nuo to būtų tik išlošęs – viso-
mis prasmėmis. Dabar gi – belieka pa-
sinaudoti seno aludarių krašto šlove, iš-
naudoti šį įvaizdį miesto labui. Ti-
kiuosi, kad tam tikslui pasitarnauti ga-
lėtų ir ši mano knygelė.

Pabaiga

Istoriniai eksponatai ir dokumentai – iš Raimundo
Mariaus Lapo (Čikaga) asmeninio archyvo.

Tik alaus padėkliukuose figūruodavo
Šakovo pavardė.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Po baudos „Lietuvos geležinkeliams“ galimi 
įvairūs sprendimai

Vilnius (ELTA) – Po vals-
tybės valdomiems „Lietuvos
geležinkeliams” skirtos beveik
28 mln. eurų baudos už Rengės
geležinkelio ruožo išardymą
dabar laukiama Lietuvos Vy-
riausybės ir pačios įmonės
sprendimo, teigia šalyje vie-
šinti už konkurenciją atsakin-
ga Europos Komisijos (EK)
narė Margrethe Vestager.

Politikės teigimu, akivaiz-
dus žingsnis po EK skirtos
sankcijos būtų atstatyti 2008 m. išar-
dytą ruožą.

„Dabar Lietuvos atsakingos insti-
tucijos ir kompanija per tris mėnesius
turi nuspręsti, kaip reaguoti (...). Aki-
vaizdžiausias sprendimas – atstatyti ge-
ležinkelio ruožą. Bet ir kiti sprendimai
galimi, svarbiausia, kad pažeidimas ne-
būtų tęsiamas ar kartojamas – tai pre-
cedento neturintis atvejis, mes su tuo
nesame susidūrę”, – Vilniuje sakė M.
Vestager, pažymėjusi, kad Europos Ko-
misija atvira dialogui.

M. Vestager nesiėmė vardyti kitų
galimų sprendimų „Lietuvos geležin-
keliams”, pakartojusi, kad iniciatyva
yra būtent pačios šalies Vyriausybės ir
bendrovės pusėje.

Ar „Lietuvos geležinkeliai”, – jei-
gu ši bendrovė nuspręstų atstatyti iš-
ardytą geležinkelio ruožą, – tebeturė-
tų mokėti EK skirtą baudą, euroko-

misarė atsakė teigiamai.
EK bendrovei „Lietuvos geležin-

keliai” skyrė 27 mln. 873 tūkst. eurų
baudą už tai, kad, išardžiusi bėgių ke-
lią tarp Lietuvos ir Latvijos, įmonė esą
sudarė konkurencijos kliūtis krovi-
nių vežimo geležinkeliais rinkoje ir pa-
žeidė Europos Sąjungos (ES) antimo-
nopolines taisykles.

M. Vestager tąkart teigė, kad „Lie-
tuvos geležinkeliai” pasinaudojo turi-
ma nacionalinės geležinkelių infrast-
ruktūros kontrole, kad galėtų sutruk-
dyti geležinkelių transporto rinkoje
veikiantiems konkurentams.

Sprendimą paskelbusi EK suteikė
„Lietuvos geležinkeliams” tris mėne-
sius parengti ir suderinti su EK veiks-
mų planą, kaip ištaisyti padėtį. Be to,
per du mėnesius EK sprendimas gali
būti apskųstas Europos Sąjungos Ben-
drajam Teismui.

Vilnius (Energetikos ministerijos
info) – Lietuva tikisi griežtos Europos
Komisijos (EK) pozicijos Rusijos dujų
monopolininko „Gazprom” atžvilgiu,
teigia Lietuvos energetikos ministras
Žygimantas Vaičiūnas. Ministras Vil-
niuje susitiko su už konkurenciją at-
sakinga Europos Komisijos nare Marg-
rethe Vestager ir aptarė konkurencijos
energetikoje klausimus. 

Kalbėta apie EK atliekamą tyrimą
dėl „Gazprom” piktnaudžiavimo mo-
nopoline padėtimi Vidurio ir Rytų Eu-
ropos šalyse 2004-2012 m. 

Pasak ministro Ž. Vaičiūno, pen-
kerius metus trunkantis EK antimo-

nopolinis tyrimas dėl Rusijos kompa-
nijos veiksmų Lietuvoje ir kitose re-
giono valstybėse, turėtų baigtis realiai
veikiančiais ir šiandieninę situaciją
atitinkančiais „Gazprom” įsipareigo-
jimais, kurie užtikrintų sąžiningą kon-
kurenciją dujų rinkoje. Tuo metu Lie-
tuvai, patyrusiai milijardinę žalą dėl
nesąžiningos „Gazprom” taikytos kai-
nodaros, turėtų būti atlyginta.

Ministro teigimu, koncerno
„Gazprom” pasiūlyti įsipareigojimai
EK mainais už gręsiančią iki 8 mlrd.
eurų baudą, sprendžia tik praeities
problemas, kurios buvo susijusios su
ilgalaikėmis dujų tiekimo sutartimis. 

Laukiama tyrimo dėl „Gazprom” baigties

Vilnius (Mano vyriausybė) – Spa-
lio 10 d. Seimas ratifikavo sausį Balti-
jos šalių premjerų pasirašytą susita-
rimą dėl projekto „Rail Baltica” įgy-
vendinimo. Šiuo susitarimu patvir-
tintas siekis projektą įgyvendinti 2025
m., o naująją vėžę pradėti eksploatuo-
ti 2026-aisiais. 

Lietuva jau yra nutiesusi „Rail
Baltica” geležinkelį nuo Lenkijos ir
Lietuvos valstybių sienos iki Kauno, o
š. m. sausį Vyriausybė patvirtino spe-
cialųjį planą, kuriuo įtvirtino ir „Rail
Baltica” geležinkelio liniją nuo Kauno
iki Latvijos ir Lietuvos valstybių sie-

nos.
„Rail Baltica” – svarbiausias gele-

žinkelių infrastruktūros projektas Bal-
tijos regione, integruosiantis Baltijos
šalis į Europos geležinkelių tinklą.
Projekte dalyvauja penkios Europos Są-
jungos šalys: Lenkija, Lietuva, Latvija,
Estija ir netiesiogiai Suomija. Linija su-
jungs Helsinkį, Taliną, Pernu, Rygą, Pa-
nevėžį, Kauną, Vilnių, Varšuvą.

Numatoma, kad nutiesus 700 km
„Rail Baltica” geležinkelį nuo Kauno
iki Talino, kelionė šiuo maršrutu už-
truks 3 val. 24 min., o tarp Rygos ir Vil-
niaus – apie 2 val.

Traukiniu nuo Varšuvos iki Talino – jau 2026-aisiais

Vilnius (LRS info) – Seimas su-
darė laikinąją tyrimo komisiją, kuri iki
pavasario analizuos, kodėl į Lietuvos
rinką patenka galbūt nekokybiški
maisto produktai.

Komisija analizuos, kodėl skiria-
si Lietuvoje ir kitose ES šalyse par-
duodami to paties prekės ženklo mais-
to produktai ir ar taip nėra pažeidžia-
mos vartotojų teisės, ar nėra nesąži-

ningos veiklos požymių.
VMVT neseniai paskelbė, kad kai

kurių Vokietijoje ir Lietuvoje par-
duodamų maisto produktų sudėtis
skiriasi. Tyrimas atskleidė, kad sky-
rėsi 23-jų iš 33-jų produktų receptū-
ra.   Gamintojai teigia, kad šios pre-
tenzijos – nepagrįstos, nes atskirose
rinkose skiriasi skoniai, o ne pro-
dukto kokybė.

Aiškinsis, kodėl tiekiami žemesnės kokybės produktai 

Katalonija atideda nepriklausomybės skelbimą
Barcelona (BNS) – Katalonijos

prezidentas Carles Puigdemont spalio
10 dienos vakare savo kalboje parla-
mento plenarinėje sesijoje pasiūlė ati-
dėti oficialų regiono nepriklausomybės
paskelbimą.

Ispanijos valdžia laiko Katalonijos
vadovo C. Puigdemont kalbą regiono
parlamente nepriklausomybės pa-
skelbimu. 

Manoma, kad Madridas imsis prie-
monių, kad pasipriešintų Katalonijos
valdžios veiksmams. Neatmetama, kad
Ispanijos vyriausybė taikys šalies
konstitucijos 155-ąjį straipsnį, kuris lei-
džia atimti autonominei sričiai savi-
valdą.

C. Puigdemont pareiškė, kad pagal
spalio 1 d. referendumo rezultatus Ka-
talonija iškovojo teisę tapti nepri-
klausoma respublikos valdymo for-
mos valstybe, bet kol kas laikinai pri-
stabdo jos paskelbimo procesą, kad
būtų galima užmegzti konstruktyvų
dialogą su Madridu.

Spalio 1 d. regione įvyko referen-
dumas dėl Katalonijos nepriklauso-
mybės. Jame dalyvavo 2,28 milijono iš
5,31 milijono katalonų, turinčių teisę
balsuoti. Daugiau kaip 90 procentų
balsavusiųjų buvo už Katalonijos ne-
priklausomybę. Madridas laiko šį re-
ferendumą neteisėtu ir atsisako pri-
pažinti jo rezultatus. 

Washingtonas, Ankara (Diena.lt)
– JAV ambasada Turkijoje laikinai su-
stabdė vizų išdavimą Turkijos pilie-
čiams. Tai didelis apsunkinimas turkų
turistams ir verslininkams, norin-
tiems vykti į JAV. Pareiškime sakoma,
kad šiuo metu vertinama, kiek vy-
riausybė Ankaroje jaučiasi įsiparei-
gojusi garantuoti JAV ambasados ir jos
personalo saugumą.

Prieš tai JAV pareiškė didelį susi-
rūpinimą dėl vieno savo ambasados
darbuotojo suėmimo. Turkijos pilietis
kaltinamas šnipinėjimu ir ryšiais su

JAV gyvenančiu islamo pamokslinin-
ku Fetullah Gulen. Turkijos vyriau-
sybė F. Gulen judėjimą kaltina pra-
ėjusiais metais mėginus įvykdyti per-
versmą. JAV ambasada kaltinimus
savo darbuotoju pavadino nepagrįs-
tais.

Į šį Washingtono sprendimą Tur-
kija sureagavo paskelbdama kone iden-
tišką pareiškimą ir savo ruožtu įšal-
dydama vizų išdavimą JAV piliečiams. 

Abipusė vizų išdavimo blokada
dar labiau temdo ir taip įtemptus abie-
jų NATO valstybių santykius. 

Washingtonas (ELTA) – JAV ap-
linkos apsaugos agentūros (EPA) va-
dovas informavo, kad Prezidento Do-
nald Trump administracija panai-
kins savo pirmtako Barack Obama
planą, kuriuo siekta apriboti išmeta-
mų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

kiekį.
Kalbėdamas vykusiame politinia-

me renginyje, EPA vadovas Scott Pruitt
teigė pasirašysiantis „siūlymą atšaukti
vadinamąjį ‘švarios energijos planą’,
kurį 2015 metais priėmė ankstesnioji
administracija”. 

Įtampa tarp JAV ir Turkijos auga

JAV atšauks klimato planą

Seulas (BNS) – Šiaurės Korėjos
programišiai pagrobė šimtus slaptų
Pietų Korėjos karinių dokumentų,
įskaitant detalius karo planus, pa-
rengtus drauge su sąjungininkais ame-
rikiečiais.

Praėjusį rugsėjį programišiai įsi-
laužė į šalies karinį tinklą ir gavo pri-
eigą prie 235 gigabaitų slaptos infor-
macijos.

Tarp nutekintų dokumentų buvo ir
5015-asis operatyvinių veiksmų pla-
nas, skirtas galimam karui su Šiaurės
Korėja. Šiam dokumente aprašoma
„triuškinančių” atakų prieš Šiaurės Ko-

rėjos lyderį Kim Jong Un procedūra.
Remiantis Pietų Korėjos gynybos

ministerijos duomenimis dar nusta-
tytas 80 proc. pavogtų dokumentų tu-
rinys.

Tačiau jau žinoma, kad buvo pa-
grobtas nepaprastosios padėties pla-
nas, skirtas Seulo specialiosioms pa-
jėgoms, dokumentai su informacija
apie bendras karines pratybas su JAV
ir duomenys apie pagrindinius kari-
nius kompleksus bei elektrines.

Laikraštis „The Australian” pra-
nešė, kad tas programišius buvo iš
Kinijos. 

Pavogti slapti Seulo kariniai dokumentai

Pchenjanas (ELTA) – Oficiali
Šiaurės Korėjos žiniasklaida pranešė,
kad esą JAV ir Pietų Korėjos specia-
liųjų tarnybų darbuotojai rengė pa-
sikėsinimą į KLDR lyderio Kim Jong
Un gyvybę, per kurį buvo ketinama
panaudoti cheminį ir biologinį gink-
lą.

„2017 metų gegužės mėnesį buvo

demaskuota grupė teroristų, patekusių
į mūsų šalį Amerikos CŽV ir Pietų Ko-
rėjos žvalgybos įsakymu. Jų tikslas
buvo įvykdyti teroro aktą prieš mūsų
lyderį naudojant biologines ir chemi-
nes substancijas”, – teigia Šiaurės Ko-
rėjos naujienų agentūra KCNA.

„Tai parodo tikrąją JAV prigim-
tį”,– pabrėžia agentūra. 

Sužlugdytas pasikėsinimas į Kim Jong Un

Maskva (LRT.lt) – Sovietų Sąjunga,
anot slaptų dokumentų, buvo davusi
nurodymą Mėnulyje susprogdinti ato-
minę bombą. Sovietų vadovybė viena-
me posėdyje 1958 metais nusprendė
parengti atitinkamus planus, agentūrai
dpa Maskvoje sakė istorikas Matthias
Uhl. M. Uhl, dirbantis Vokiečių istori-
jos institute Maskvoje, dokumentus
prieš kurį laiką rado Rusijos valstybės
archyve ir dabar paskelbė. 

Pasak istoriko, vadovybės pla-
nuose buvo numatyta raketą apgink-
luoti bomba, kurios sprogstamoji galia
panaši į Hirošimos bombą. Bombos su-
sprogdinimas turėjo pademonstruoti
sovietų galią Šaltajame kare.

Tačiau sovietų mokslininkai per-
spėjo, kad bomba gali sprogti palei-
džiant raketą ir tai turėtų nenuspėja-
mų padarinių. Todėl ketinimų po kelių
mėnesių buvo atsisakyta.

Norėta Mėnulyje susprogdinti branduolinę bombą

Už konkurenciją atsakinga EK narė M. Vestager susi-
tiko su Prezidente D. Grybauskaite. K. Pansevič nuotr. 
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VERSLO N AUJIENOS

Ar visur visada suspėjate laiku? O gal
nesate labai punktualus? Tai – labai ver-
tinamas žmonių bruožas, tačiau tik ne-
daugeliui  pavyksta niekur nevėluoti.
Kodėl taip yra? Kokias laiko planavimo
klaidas darome? Štai ką pataria laiko
planavimo ekspertas žmonėms, kurie
visada vėluoja.

Jei patys tokie nesate, tikrai turi-
te tokių draugų, kurie visada vi-
sur vėluoja. Mokykloje į klasę

jie visada įžengdavo po skambučio, į su-
sitikimus vėluoja bent 15 minučių, o
pražiopsotų traukinių ar net skrydžių
jie jau nebeskaičiuoja. Jiems nepatin-
ka matyti nusivylusių žmonių veidus
ar patekti į bėdą dėl vėlavimo į darbą,
tačiau jie nieko negali padaryti ir vis
tiek vėluoja. Kai kurie netgi spėlioja,
kad tai – įgimta kai kurių žmonių
problema, tačiau iš tikrųjų viską gali
ištaisyti geras laiko planavimas.

Laiko planavimo ekspertė Laura
Vanderkam dažnai patarinėja versli-
ninkams ir jauniems darbuotojams, ku-
riems labai sunku nevėluoti. Ji yra įsi-
tikinusi, kad punktualiu gali būti kiek-
vienas, jei tik atpažins savo klaidas ir
bus pasiryžęs jas ištaisyti. Štai pa-
grindinės 4 laiko planavimo klaidos,
kurias Vanderkam išskiria.

1. Nežinote, kiek užtrunka pa-
siruošimas

Greitai atsakykite, kiek laiko už-
trunka jūsų kasdienė rytmetinė rutina?
Atsakykite tiksliai – 25, 30, 37 minutes?
Daugelis žmonių atsakymą suras, ta-
čiau vargu ar dabartinis jų spėjimas
bus susijęs su realybe. Jei kartą jums
pavyko susikaupti ir iš namų išeiti 20
minučių po atsikėlimo iš lovos, tikėti-
na, kad kitą kartą šį laiką jau laikysi-
te standartu. Jei esate linkę vėluoti,
kiekviena laisvo laiko minutė jums
virsta 10 minučių atsipalaidavimui.

Kaip tai ištaisyti? Žinokite, kiek iš tik-
rųjų užtrunkate pasiruošdami išeiti –
kiek laiko pusryčiaujate kai valgote
kiaušinienę, o kiek kai sausus pusry-
čius, kiek laiko užtrunkate duše, kiek
laiko reikia, kad persirengtumėte, jei
pastebėsite, kad lauke lyja? Laiką pla-
nuoti kur kas lengviau, jei žinote, kiek
jo jums iš tikrųjų reikia. Ir savo re-
kordų nelaikykite standartu – tai vei-
kiau atsitiktinumas.

2. Jūs per daug optimistiški
Aišku, optimizmas gyvenime yra

gerai, bet tik ne planuojant darbo die-
ną. Dažnai prisiimame per daug darbų,
manydami, kad viską tikrai suspėsime
ir save nuteikinėjame, kad su gera
nuotaika ir pozityviu požiūriu viskas
įmanoma. Tačiau tokie pažadai sau iš-
sipildo retai. Jūs esate toks produkty-
vus, koks esate ir tai turite vertinti rea-
listiškai. Jei įprastai kokiai užduočiai

Darbas – ne vilkas? Pamokymai 
vėluojantiems  

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų spalio 11 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,85 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,66 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,60 €

„Revolut” iš esmės perkuria finansinių operacijų veikimą visame pasaulyje. A. Ufaro nuotr. 

Lietuvos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pareiškė, kad Rusijos dujų
koncernas „Gazprom” turėtų kom-
pensuoti nuo jo monopolio nukentė-
jusiai Lietuvai ir kitoms ES valsty-
bėms. Tai šalies vadovė pareiškė po su-
sitikimo su už konkurenciją atsakin-
ga eurokomisare Margrethe Vestager.

„Prezidentė pakvietė Europos Ko-
misiją siekti, kad nuo „Gazprom” mo-

nopolio nukentėjusioms valstybėms,
tarp  jų  ir  Lietuvai,  būtų kompensuo-
ta už patirtus finansinius nuostolius,
ir  užtikrinti,  kad  ateityje  būtų  tai-
komos sąžininga konkurencija pa-
grįstos ir realią rinkos situaciją at-
spindinčios dujų kainos”, – pranešė
prezidentūra.

BNS

Vienas greičiausiai pasaulyje au-
gančių fintech startuolių „Revolut”
žengė dar vieną žingsnį įtvirtinant
Lietuvą kaip vieną iš savo svarbiausių
rinkų – darbą pradėjo naujas startuo-
lio įstaiga Lietuvoje. Vilniuje įsikūrusi
komanda rūpinsis ir Latvijos bei Es-
tijos rinkomis.

Vilniuje įsikūrusi komanda sieks
ypač ambicingo augimo Lietuvoje ir
įsitvirtinimo Latvijoje bei Estijoje.
Artimoje ateityje numatoma ir naujų
komandos narių paieška.

„Revolut” nuo pat pradžių kūrėsi
ir lietuvių talento dėka. Įmonė visada
turėjo glaudžius ryšius su Lietuva, o
naujojo ofiso steigimas tuos ryšius
dar labiau sustiprina. Tolesnę plėtrą
Lietuvoje „Revolut” planuos priklau-
somai nuo specialistų pasiūlos rinko-
je IT ir klientų aptarnavimo srityse.

Pastaraisiais metais pritraukda-
ma Jungtinės Karalystės, Izraelio, Ki-
nijos, Singapūro ir kitų šalių finansi-
nių technologijų bendroves Lietuva
tapo regioniniu šio sektoriaus centru.
Kadangi šiuo metu industrija dar tik
vystosi, tokių žaidėjų kaip „Revolut”
veikla šalyje leidžia Lietuvai sustip-
rinti augantį fintech klasterį. Tiki-
masi, kad bendrovė patikės Lietuvos
potencialu ir išplės savo komandą Vil-
niuje. 

Praėjusių metų spalį su Lietuvos
banku pasirašęs tarpusavio supratimo
memorandumą, „Revolut” taip pat at-
skleidė planus Lietuvoje siekti ir ban-
ko licencijos. Šiuo metu Lietuva yra
trečia šalis pagal „Revolut” vartotojų
skaičių – čia startuolio paslaugomis
naudojasi jau 50 000 žmonių. Inovaty-
vus fintech startuolis iki metų galo var-
totojų bazę planuoja padvigubinti iki
100 000. Liepos mėnesį „Revolut” per B
serijos investicijų pritraukimo etapą iš
investuotojų sulaukė 66 mln. JAV do-
lerių ir įvardijo Baltijos regioną kaip
vieną iš pagrindinių rinkų būsimai
plėtrai.

Baltijos regiono padalinys pla-
nuoja megzti bendradarbiavimą su
inovatyviais vietos prekių ženklais,
kad galėtų savo vartotojams pateikti
specialius, į mobiliąją aplikaciją in-
tegruotus pasiūlymus tokiose srityse
kaip draudimas, telekomunikacijos, in-
vestavimas, kelionės, ir kitur. Naujasis
„Revolut” padalinys visose trijose ša-
lyse pristatys ir pasaulinę startuolio
renginių seriją – neformalius susiti-
kimus, vadinamus „RevRallies”. Jų
metu esami ir būsimi „Revolut” nau-
dotojai turės galimybę susitikti su
įmonės kūrėjais, atvyksiančiais spe-
cialiai iš centrinio Londono ofiso, taip
pat – megzti ir gilinti pažintis fintech
bei finansų bendruomenėse.

Lietuva nėra apsaugota nuo pa-
slėptų bankinių mokesčių ir senstan-
čių bankų technologijų. Pristatyda-
mas momentinį, nemokamą sąskaitos
atsidarymą, nemokamus pinigų per-
vedimas ir keitimą, „Revolut” iš esmės
perkuria finansinių operacijų veikimą
visame pasaulyje – žmonėms siūlo-
ma kasdienę, saugią, ir gerokai pi-
gesnę alternatyvą bankams, kuri iš es-
mės keičia klientų įpročius. 

„Revolut” savo klientams leidžia
telefone nemokamai atsidaryti eina-
mąją sąskaitą eurais ir Didžiosios Bri-
tanijos svarais bei daryti nemokamus
pavedimus Lietuvoje ir užsienyje. Vir-
tualioje piniginėje telefone taip pat ga-
lima laikyti iki 26-ių skirtingų valiu-
tų ir jas keisti naudojantis tarpbanki-
niu valiutų keitimo kursu. Be to, be-
kontakte „MasterCard” kortele galima
atsiskaityti 120-čia skirtingų valiutų vi-
same pasaulyje. Inovatyvus startuolis
iki metų pabaigos Lietuvoje ketina
pristatyti ir galimybę programėlėje
pirkti, laikyti ir parduoti kriptova-
liutas, investuoti pinigus į akcijas ir
atidaryti taupomąsias sąskaitas bet ku-
rioje Europos šalyje.

„Investuok Lietuvoje”

Finansinių technologijų startuolis 
kuriasi Vilniuje

„Gazprom“ turėtų kompensuoti 
už brangias dujas

skiriate 2 valandas, nemanykite, kad
galite ją atlikti per vieną.

Kaip tai ištaisyti? Būkite šiek tiek pe-
simistiškesni. Tikriausiai skamba kaip
žiaurus patarimas, tačiau visada ge-
riau būti pasiruošusiam viskam, kas
blogiausio gali įvykti. Galbūt kelyje
bus dideli kamščiai, galbūt prieš va-
žiuojant į darbą teks kažkur užsukti,
o gal dar kas nors nutiks. Pastebėjote,
kad kai kurie žmonės niekada nevė-
luoja? Tai būtent todėl, kad jie yra pa-
siruošę ir nenumatytai gaišačiai.

3. Neužbaigiate darbo laiku
Ar būna taip, kad į vieną susiti-

kimą vėluojate todėl, kad laiku neuž-
baigėte kito? Taip nutinka daugeliui la-
bai užimtų žmonių, nes tiesiog pakil-
ti ir išeiti yra labai nemalonu. Ta-
čiau, jei norite nevėluoti, turite žino-
ti, kada reikia užbaigti vieną darbą ir
imtis kito.

Kaip tai ištaisyti? Nustokite patai-
kauti kitiems. Nesvarbu, kad pašne-
kovui tai nepatiks – jei turite kitų pla-
nų, jums reikia išeiti laiku. Padeda ir
laikmačio nustatymas.

4. Negalvojate apie pasekmes
Dažnai žmonės vėluoja manydami,

kad 5 minutės šen ar ten nieko nepa-
keis, ypač jei kalbame apie susitikimus.
Tačiau vėluodami tik parodote, kad
jums jūsų laikas yra svarbesnis už tų
žmonių, kurie atėjo laiku. Taip stipriai
kenkiate savo įvaizdžiui, o kai kuriais
atvejais ir prarandate nemažai pinigų.

Būna atvejų, kuomet kita pusė
negali prie jūsų prisitaikyti – skry-
džiai, gydytojo priėmimas ir pan. Jei
pa vėluosite, žinote, kad prarasite dar
daugiau pinigų ir laiko. Taip reikėtų
galvoti apie kiekvieną susitikimą,
kiekvieną darbo dieną ar net pasima-
tymą su draugais.

Kaip tai ištaisyti? Turite išsiugdyti
empatijos jausmą. Kaip jaustumėtės jei
jums tektų laukti žmogaus, kuris ir ini-
cijavo susitikimą? Visada galvokite
apie savo vėlavimo pasekmės ir prisi-
minkite, kad jos gali būti net ir labai
neigiamos, net jei to iš karto ir nepa-
stebėsite. Darbe paaukštinimą gaus už
jus greitesnis, draugai kitą kartą jūsų
nebekvies, o ir mokslo draugai apie jus
rimtai negalvos.                           Delfi.lt

Vėlavimas visur yra pataikavimas sau.
Businessadvice.co.uk nuotr.
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Tęsinys – pradžia spalio 10 d. laidoje.

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Išsiblaškęs vaistininkas. 
Bet linksmas. 

Kitas dienas praleidau pajūryje.
Juk man atostogos! Šiltas vanduo, ne-
didelės bangos, švarus pliažas. Ko dau-
giau reikia?! Vis dėlto tai negali tęstis
kažin kiek. Vėl stebiu gyvenimą.

Papročiai ir bendravimas – visai ki-
toks nei Lietuvoje. Kartą stebėjau sce-
nelę – judrioje, bet labai siauroje gat-
velėje pravažiuodama automobiliu mo-
teris stabteli prie kitos moters – praei-
vės pasiteirauti kelio. Kol jodvi aiški-
nosi, susidarė gal 20–30 mašinų eilutė.
Ir niekas netriukšmavo, ner vingai ne-
pypino, kad šios pleputės sulaikė ju-
dėjimą. Jokio irzlumo. Pagalvojau – kas
dėtųsi, jeigu tai būtų įvykę Lietuvoje…

Na, ir kas pasakys, kad italai ne-
religingi – vairuotojas, pravažiuodamas
pro bažnyčią viena ranka laiko vairą,
o kita žegnojasi. Tačiau kalbėti mobi-
liuoju telefonu, kaip ir visose kitose ša-
lyse, Italijoje griežtai draudžiama.  

Iš KELIONĖS SUgRįžUS

Kur nėra skubančių žmonių II d.

Sardinijos lietuviai kartu švenčia tautines šventes. 

tik rusiš kose parduotuvėse. 
Veikia lietuviška mokyklėlė. Joje

mokytojauja Karolina Gruodienė, –
kaip sako Daiva, – mokytoja, kurios ga-
lėtų pavydėti visa Lietuvos švietimo sis-
tema. Tai energijos ir kūrybingumo
vulkanas. Nors Karolina nėra baigusi
jokių pedagoginių mokslų – ekono-
mistė, tačiau savo darbą dirba pui-
kiai, sumaniai. Visi tėvai ir vaikai Ka-
roliną tiesiog dievina. Galėtų dirbti ir
vaikams skirti dar daugiau dėmesio, ta-
čiau mokyklėlė neturi net savo patalpų,
o Karolina čia – vienintelė mokytoja.

Daiva – Sardinijos lietuvių akty-
vistė, o Bendruomenei vadovauja Ni-
jolė Semionova. Paklausęs apie ją Dai-
vos, ėmiau įsivaizduoti Nijolę kaip ko-
kią padegamąją bombą, Vezu vijaus
ugnikalnį. Nijolė, buvusi vilnietė, ku-
rioje kunkuliuote kunkuliuoja tūks-
tančiai minčių ir idėjų. Ir ne vien šne-
ka apie jas, tačiau ir daug nu veikia. La-
bai gaila, kad tomis die nomis, kai aš
buvau Sardinijoje, ji verslo reikalais
buvo išvykusi, dėl to nesusitikome.

Klausau Daivos pasakojimų apie
sardiniečių lietuvių gyvenimą ir gal-
voju – ko gera, lietuvaitės čia įgavo ita-
liško temperamento, nes  atrodo tokios
veiklios, tokios uždegančios ir užside-
gančios. Todėl bendruomenei turėtų
būti labai įdomu, malonu, smagu bur-
tis. Kas galvoja, kad lietuvaitės santū-
rios, lėtapėdės, sutvertos lėtam gyve-
nimo tempui?

Nė nepastebėjau, kad mes užsi-
 kalbėjom. Saulė ėmė sukti vakarop.
Daiva mane parveža iki namų, pati du-
mia pas savo šeimą. Atsisveiki nant
klausia – gal norėčiau su ja vakare nu-
vykti į Cagliarį, kur ji turi susitikti su

reikalingais žmonėmis ir aptarti kny-
gos, romano, kurį parašė italų kalba,
pristatymą. Be abejo, tokiam pasiūly-
mui atsispirti jėgų neatradau (o, tei-
sybę pasakius, net ir neieškojau).

Mums – jau penkeri!!!

Kai šiuos savo įspūdžius jau buvau
baigęs rašyti, Sardinijos Lietuvių Ben-
druomenės tinklalapyje radau Daivos
įrašą – sveikinimą visiems Sardinijos
lietuviams: „Mums – jau penkeri!!!  

Taip, praėjo penkeri metai nuo
tos dienos, kai šiltą spalio 13-osios va-
karą susirin kome Cagliaryje ir pa-
tvirtinome įstatus, išsirinkome pir-
mininkę, įsteigė me ‘Muminukų’ mo-
kyklėlę. 

Greit pralėkė laikas, ar ne? O kiek
visko nuveikėme! Skridome į Romą,
kur mons. Visvaldo Kulboko vedžioja-
mi mindėme turistams ne matomus
Vatikano koridorius, sales ir net stogą.
Leidomės kalnų takeliu link kvapą
gniaužiančios Cala Golo ritze įlankėlės.
Skridome į Briuselį paragauti mūsų
bendrijos (ne, ne lietuvių, bet Europos
Sąjungos bendrijos) sostinės alaus,
vaflių ir, žinoma, pasižvalgyti po Eu-
ropos parlamentą.

Su vaikučiais mokyklėlėje ne tik
prikarpėme kalnus snaigių, kaukių ir
prilipdėm krūvas plastilino, bet ir iš-
mokom naujų lietuviškų žodžių, eilė-
raščių, fiziškai toli, bet širdyje arti
esančios Lietuvos tradicijų ir istorijos.
Plakėmės verbomis, palaiminti kun.
Audriaus Arštikaičio giedojome „Tau-
tišką giesmę”, garsiai lietuviškai tauš-

porą puodelių puikios sardiniškos ka-
vos (paprastai kaina – 1 euras). Kelio-
nė į abi puses man atsiėjo 130 eurų. Vis-
ką suskaičiavęs galiu teigti, kad Pa-
langoje ar Nidoje aš būčiau išleidęs tik-
rai daugiau. Daug daugiau. Nes už to-
kią kainą Lietuvos pajūryje viešbučio
tikrai nerasi, maitintis 15 eurų per die-
ną nepakaktų irgi. 

Išvada – atostogauti užsienyje pi-
giau nei Lietuvoje.

Lietuvių – mažuma, lyginant 
su kai kuo

Dar vieną dieną paskyriau pažin-
čiai su Sardinijos Lietuvių Bendruo-
mene. Su Daiva Lapėnaite telefonu pa-
simatymą paskyrėme Quartu Sant’Ele-
na, prie jau mano apkalbėtos Šv. Elenos
bazilikos, didžiulio medžio pavėsyje. Ne-
trukus po keliolikos minučių iš tolo pa-
mačiau link manęs energingai žygiuo-
jančią jauną moterį. Nors lig tol pažįs-
tami nebuvome, tik per Lietuvos radi-
ją buvau girdėjęs jos malonų ausiai bal-
so tembrą. Daiva dažnai pasakoja apie
Lietuvai ir Europai svarbias, reikš-
mingas Italijos naujienas, aktualijas. Su
įdomumu klausydavau jos profesiona-
lių, išsamių pasakojimų ar komentarų.

Anot oficialios statistikos (2015 m.,
naujesnės nėra) comuni-italiani.it tink-
lalapyje, Sardinijos saloje lietuviai už-
ima vos 37 vietą.  Pirmauja rumunai (13
500) marokie čiai (3 900), senegaliečiai (4
211). Lie tuvių registruota tik 139.

Sėdam į jos smagų automobilį ir
rūkstam link jūros. Pakeliui Daiva,
tartum profesionali gidė, vis randa ką
papasakoti apie miestą, beveik apie
kiekvieną pastatą, pro kurį pralekiam.
Karščiai kiek atlėgę. Prisėdam baltoje
jūros pakrantės kavi nėje. Užsisakom po
kavos puo delį, vandens.  

Itališko temperamento lietuviai

Daiva pasakoja, kad saloje gyvena
apie 100 lietuvių. Ji pati čia apsistoju-
si nuo 1998 metų. Kiek vėliau čia pa-
sirodė ir daugiau lietuvių – daugiausia
moterys. Meilės emigrantės. Kaip Dai-
va sako, „čia 99,9 procentų lietuvių yra
moterys ir merginos”. Ji pažįsta vos
vieną kitą vyrą lietuvį, gyvenantį Sar-
dinijoje. 

Pradžią lietuvių, gyvenančių salo-
je, susibūrimui davė italas verslininkas,
Lietuvos Respublikos garbės konsulas
Sardinijoje Massimo Cugusi. Kaip pa-
sakoja Daiva: „Jis buvo savotiškas lie-
tuvybės žiburėlis, mielai prisidėjęs prie
mano pradėtų organizuoti susitikimų
Cagliario kavinėse, vėliau išaugusių į
tradici nius susitikimus, šventes”.

Iš Daivos Lapėnaitės pasakojimo
susidariau įspūdį, kad visos Italijoje
gyvuojančios bendruomenės yra la-
bai aktyvios. Kas be ko – pačios gau-
siausios ir veikliausios yra Ro mos ir
Milano Lietuvių Bendruo menės.   

Sardiniečių veikla prasidėjo nuo
gerai žinomos, viso pasaulio lietuvius
vienijančios akcijos „Tautiška gies-
mė aplink pasaulį”. Visiems dalyvavi-
mas šiame renginyje labai pa tiko, dėl
to lietuviai susitinka vis dažniau, bu-
riasi didžiosioms šventėms, kartu šven-
čia Kalėdas, Velykas. Be abejo, pagal
lietuviškus papro čius. Nors jų laikytis
čia nėra taip lengva – nėra lietuviškų
produktų. Pavyz džiui, silkę, grietinę,
panašią į lietuvišką, galima užtikti

Buvo dar ir kitoks nuotykis. Vie-
na pažįstama man buvo įdavu si recep-
tą vaistams. Esą Italijoje jie kainuoja
dvigubai pigiau. Užeinu į vaistinę, pa-
rodau receptą. Atkreipiu darbuotojo
dėmesį, kad man reikalinga visa dozė,
kuri nurodyta recepte (be abejo, leis-
tina, tačiau nemaža). Kiek kainuoja?
Jis man ant popieriaus lapelio užrašo
kainą. Viskas – už 238 eurus.

Viskas gerai. Jis čia pat, prisėdęs
prie kompiuterio, žiūrėdamas ir į re-
ceptą, ir į jo paties prieš dvi minutes su-
rašytą lapelį, priima užsaky mą. Atei-
kit poryt, – sako jis.

Atėjau. Man duoda vieną flako nėlį.
Sakau – užsakiau 8, ir rodau jo lapelį.
Šis, nė kiek nesutrikęs, man atsako:
„Ateikit dar po dviejų dienų – užsa-
kysiu iš naujo”.

Ateinu dar po dviejų dienų. Atne-
ša užsakymą – dabar jau du flakonė-
liai… Tik atėjęs trečią kartą gavau vis-
ką, ko reikėjo… Abu nusijuokiame…

Kad jau išėjo kalba apie pinigus,
apie kainas, galiu pasakyti, kad gyve-
nau puikiame bute, mokėdamas 16
eurų už parą. Dienai, per daug netau-
pant ir neišlaidaujant, tikriausiai reik-
tų skirti apie 10–5 eurų. Įskai čiuojant

Mano gidė – Daiva Lapėnaitė.

Dar prisimename, kaip virti cepelinus! 
Sardinijos Lietuvių Bendruomenės ir V. Zaikausko nuotraukos

Nukelta į 11 psl.
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MANO VIRTUVĖ

Keptos kriaušės su Ricotta sūriu

4 žmonėms reikės:
4 didelių kraušių
100 g (2,5 oz) Ricotta sūrio
3 šaukštų sviesto
3 šaukštų medaus
3 šaukštų kapotų migdolų (pake-
pintų)

Orkaitę iš anksto įkaitinti iki
175 C (350 F). Kriaušes nuplauti, per-
pjauti pusiau, išimti sėklas, kiekvie-
ną puselę atskirai susukti į foliją ir
kepti įkaitintoje orkaitėje 15–20 min.

Kol kriaušės keps, dubenyje iš-
trinti iki purumo sūrį, sviestą ir
medų. Į gautą kremą sudėti migdolus,
išmaišyti. Gauta mase įdaryti dar
karštas kriaušes ir, sudėjus į gražią
lėkšę (ar atskiras desertines lėkštutes)
iš karto patiekti.

Kriaušės, virtos vyne

4 žmonėms reikės:
1 puodelio Porto vyno
3/4 puodelio cukraus
apelsino žievelių
citrinos žievelės
1 cinamono lazdelės
4 prinokusių, bet kietų kriaušių
(tinka Bosc rūšis)
ledų (nebūtinai)

Į puodą supilti vyną, cukrų, 2
puodelius vandens, įdėti cinamono
lazdelę, apelsino bei citrinos žieveles
ir, maišant, kaitinti ant vidutinės ug-
nies, kol ištirps cukrus – apie 5 mi-
nutes. Nuimti puodą nuo ugnies.

Kriaušes nulupti, galima nu-
pjauti jų galus, kad tvirčiau stovėtų
verdamos. Sudėti kriaušes į puodą su
vynu, užvirti. Po to sumažinti ugnį ir,
uždengus puodą, kaitinti kriaušes
ant nedidelės ugnies apie 50–60 mi-
nučių. Nuimti nuo ugnies, atvėsinti.

Patiekti kriaušes pastatytas lėkš-
tėse ir apipiltas vyno padažu. Tinka
valgyti su ledais.

Skanaus!
Jūsų Indrė

Rudeniški desertai

A † A
VIRGINIJA GRAJAUSKAITĖ

GURECKIENĖ
Mirė 2017 m. spalio 6 d. Olney, Marylando valstijoje.
Gimė 1926 m. birželio 17 d. Kaune, Pijaus ir Kotrinos Grajaus -

kų šeimoje.
Mokėsi Ukmergės, vėliau Kauno Aušros gimnazijoje, kurią

bai gė 1944 metais.
Su visa savo šeima 1944 metais pasitraukė nuo artėjančios

ant ro  sios sovietų okupacijos į Vokietiją.
Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui 1946–1949 m. studija -

vo prancūzų kalbą ir literatūrą Eberhard Karls universitete
Tue bingene, Vokietijoje. Dalyvavo lietuvių studentų ateitininkų
veikloje.

1949 m. atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas.
Mount Saint Vincent kolegijoje Bronxe, New Yorke, baigė

pran  cūzų literatūrą ir pedagogiką. 1953 metais baigus kolegiją
dir  bo Blue Cross Blue Shield įstaigoje.

1968 metais su šeima apsigyveno Washingtono priemiestyje.
1969–1979 m. Washingtono Kristijono Donelaičio lituanistinės
šeštadieninės mokyklos mokytoja, 1971–1973 ir 1975–1979 m. mo -
kyklos vedėja. 1979–1983 metais dėstė lietuvių kalbą George town
universitete.

Dalyvavo sendraugių ateitininkų veikloje. 

Liūdintys vyras ir šeima

A † A
RITA S. ADOMAITIS

Mirė 2017 m. spalio 8 d., sulaukusi 97
metų.

Gimė  1920 m. rugsėjo 12 d. Chicago,
IL.

Gyveno Angola, IN.
Nuliūdę liko: sūnus Bob su žmona

Jeanne, gyvenantys Eden Prairie, MN;
duktė Adriane Willig  su vyru Joe, gy-
venantys Na per ville, IL; anūkai  Tony
ir Sophie Adomaitis bei Zack Willig.

Rita buvo duktė a. a. Sam ir Sophie
(Martusius) Zanauskas. 

1941 m. vasario 8 d. ištekėjo už Anthony L. Adomaičio. Ilgus metu
ji dirbo buhaltere The John E. Staren bendrovėje Čikagoje.  Buvo St.
Anthony of  Padua parapijietė, priklausė Šv. Kazimiero  seselių rė-
mėjų ir Kolumbo Vyčių pagalbininkių draugijoms. Ji mėgo dėliones
(puzzles), bet labiausiai jai patikdavo būti su šeima ir drau gais.

Velionė bus pašarvota spalio 12 d., ketvirtadienį, nuo 4 val. p. p.
iki 7 val. v.  Weicht laidojimo namuose, Angola, IN.

Laidotuvės įvyks spalio 13 d., penktadienį. Iš laidojimo namų ve-
 lionė bus atlydėta į St. Anthony of  Padua bažnyčią, kurioje  nuo 10
iki 11 val. ryto vyks atsi svei kinimas, o 11 val. ryto bus au ko ja mos šv.
Mišios už jos sielą. Šv. Mišias atnašaus kun. Bob Sho wers. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse. 

Užuojautas artimiesiems galima išreikšti ir internetinėje sve-
tainėje www.weichtfh.com.  

Vietoje gėlių prašome aukoti St. Anthony of  Padua bažnyčiai.  

h h h

Rita S. Adomaitis, 97, of  Angola, Indiana passed away on Sunday,
October 8, 2017 at Parkview Regional Medical Center in Fort Wayne,
Indiana.

She was born on September 12, 1920 in Chicago, Illinois to Sam
and Sophie (Martusius) Zanauskas.  She married Anthony L. Ado-
maitis on February 8, 1941.

Rita was a member of  St. Anthony of  Padua Catholic Church in
Angola, Indiana.  She was also a member of  the St. Casimir Auxiliary
and the Knights of  Columbus Ladies Auxiliary both in Chicago, Il-
linois.

She was a bookkeeper at The John E. Staren Company in Chica-
go, Illinois.

Rita loved living at Lake James and visiting on the deck with her
friends and family.  She enjoyed working on puzzles but most of  all
she loved spending time with her family.

Surviving is her son, Bob (Jeanne) Adomaitis of  Eden Prairie, Min-
nesota and daughter, Adriane (Joe) Willig of  Naperville, Illinois.  Also
surviving are her three grandchildren, Tony Adomaitis, Sophie Ado-
maitis and Zack Willig.

Funeral Mass will be at 11:00 AM, Friday, October 13, 2017 at St.
Anthony of  Padua Catholic Church, Angola, Indiana with Father Bob
Showers officiating.

Visitation will be from 4-7 PM Thursday, October 12, 2017 at the
Weicht Funeral Home, Angola, Indiana and from 10-11 AM on Friday,
prior to the service at the church.

Memorials may be made to St. Anthony of  Padua Catholic
Church, Angola, Indiana.

Laidot. direkt. Weicht, 260-665-3111 arba www.weichtfh.com 

kėme, gurkšnodami aperityvus gra-
žiausiose Cagliario vietose. Kepėme ki-
binus ir virėme cepelinus iš lietuviškų
bulvių. Ir dar daug daug visko nuvei-
kėme, o juk praėjo tik penkeri metai.
Argi mes ne šaunuoliai?!

Pasidalinti įspūdžiais, prisimini-
mais ir iškilmingai atšvęsti pirmąjį
mūsų bendruomenės jubiliejų visus jus
ir kviečiu spalio 14 dieną. Ka dangi
esame ne šiaip bendrų interesų turin-
ti saujelė žmonių, bet labai svarbi Ita-
lijos lietuvių bendruomenės dalis, į

mūsų gimtadienį atvyks Lie tuvos am-
basados Italijoje atstovas – ambasado-
riaus patarėjas Robertas Tamošiūnas
su šeima.

Tad labai laukiame jūsų visų, pa-
sklidusių po šią nuostabią mūsų salą,
dar kartą susiburti Cagliaryje! 

Atvykusius iš toli nakčiai po savo
stogu priglaus geraširdiški Cag liaryje
ir apylinkėse gyvenantys Bendruo-
menės nariai”.

Na, ar gi ne žavu?
Taip ir prabėgo mano atostogos.

Vėl skrendu į Vilnių.

Atkelta iš 10 psl.

Kur nėra skubančių žmonių
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VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Spalio 15 d., sekmadienį, po 11 val. ryto
šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje koncertuos Šiaulių universiteto cho-
ras ,,Studium”. Maloniai kviečiame.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) spalio 15 d. 10 val. r. švęsime 28-tąjį ei-
linį metų sekmadienį. Eucharistijos šventimą
atnašaus kunigas Gediminas Keršys.

� Spalio 22 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas Gin-
taras Vitkus SJ aukos šv. Mišias. Kviečiame pa-
laikyti tradiciją – kartą per mėnesį susirinkti
pasimelsti jaukioje lietuviškoje šventovėje. Ga-
lite užprašyti šv. Mišias už mirusius gimines
ir draugus. Po Mišių – vaišės  kavinėje.

� Spalio 22 d., sekmadienį, po šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo para-
pijos salėje vyks ,,Popietė su dr. Andriumi Ku-
dirka”. JAV LB Brighton Parko apylinkės val-
dyba ruošia rudens pietus, o šeimos gydyto-
jas A. Kudirka skaitys paskaitą apie sveikatą
ir …gros gitara.  Maloniai kviečiame visus da-
lyvauti.

� Spalio 22 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Jau-
nimo centro Čiurlionio galerijoje vyks Lietuvių

rašytojų draugijos literatūrinė popietė ,,Pa-
vasaris rudenį”. Programoje dalyvaus kun. Val-
das Aušra, Sandra Avižienytė, Teresė Bogu-
tienė, Aldona Česnalevičienė, Kornelijus Jaz-
butis, Eglė Juodvalkė, Daiva Valeria Karuža
ir Vilija Vakarytė. Meninę programą atliks so-
listė Nijolė Penikaitė, akompanuos Jūratė Luk-
minienė. Vaišės. Visi kviečiami ir laukiami. At-
vykite.

�  Visus, kas neabejingi poetiškam žodžiui,
spalio 28 d., šeštadienį, kviečiame į Sandros
Avižienytės ketvirtosios knygos ,,3 dienos, 4
naktys” sutiktuves Čiurlionio galerijoje, Jau-
nimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL). Renginio pradžia – 4 val. p. p.

� Solistė Marytė Bizinkauskaitė iš Hartfor-
do ir satyros grupė ,,Antras kaimas” iš Čika-
gos atliks meninę programą ,,Draugo” meti-
niame pokylyje spalio 29 d., sekmadienį, 1
val. p. p. Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Bi-
lietus prašome įsigyti iš anksto ,,Draugo” ad-
ministracijoje (4545 W. 63 St.) arba tel. 773-
585-9500.

� Jaunimo centrui Čikagoje prižiūrėti skubiai
reikalingi vyras ir moteris. Reikia turėti Social
Security #. Butas Centre – nemokamai. Tei-
raukitės tel. 773-507-8692 (Neringa). 

Lapkričio 12 d., sekmadienį, 3 val. p. p. Trinity Lutheran Church
(6850 W. 159th St,  Tinley Park, Illinois 60477) vyks iškilmingas
koncertas ,,SOLI DEO GLORIA: Lietuva ir Reformacija”.

Programą atliks ,,Dainavos” choras (meno vadovas Darius Po-
likaitis), solistė Nida Grigalavičiūtė, gitaristas Jonas Kublickas, va-
rinių pučiamųjų kvartetas, skambės ypatingas vargonų solo, daly-
vaus skaitovai.

Bilietai: suaugusiems – 25 dol., jaunimui iki 18 m. – 15 dol., vai-
kams  iki 10 m. – nemokamai. Vietų skaičius ribotas.

Bilietus bus galima įsigyti įprastinėse lietuviškų renginių bilie-
tų platinimo vietose. 

Rengėjų info

Šimtametei Čikagos bendrovei
reikalingi staliai ir surinkėjai.

Dirbate su mediena?
Puiki vieta įsidarbinti.  

Viršvalandžiai ir kiti priedai, pradinis
atlyginimas – 11 dol. už 1 val.

Adresas: 4616 W.19th Street,  

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

Floridoje ir Atlantoje bus atliekami konsuliniai veiksmai
Lapkričio 10 ir 11 dienomis, penktadienį ir šeštadienį, Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulatas New Yorke rengia konsulinių pareigūnų išvykstamąją misi-
ją į St. Petersburgą Floridos valstijoje, o lapkričio 12 d., sekmadienį, – į Atlantą Geor-
gia valstijoje.

Floridoje aptarnavimas vyks Lietuvių klube, adresu 4880 46th Avenue North, St.
Petersburg, Florida, 33714. Atlantoje aptarnavimas vyks LR garbės konsulate Atlantoje,
adresu 1202 Lexham Dr., Marietta, Georgia, 30068.

Konsulinės misijos metu bus priimami LR piliečių prašymai dėl pasų keitimo ir
išdavimo, užsienyje registruotų civilinės būklės aktų (santuokos, ištuokos, gimimo)
įtraukimo į apskaitą Lietuvoje ir dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, bus išduodamos
pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje (pažymos
„Sodrai”). Taip pat bus priimami prašymai dėl LR pilietybės.

Prašome užsiregistruoti dėl konsulinių paslaugų el. paštu konsuline.misija.ny
@urm.lt, kilus klausimams skambinti į Lietuvos generalinį konsulatą New Yorke tel.
212-354-7840.

Registracijai reikalingi šie duomenys:
1. Vardas ir pavardė – tiksliai kaip LR pase ir nauja pavardė, jei skirtinga nei LR pase (pa-
rašykite visus šeimos narius, kuriems reikia konsulinių paslaugų);
2. Asmens kodas (arba tiksli gimimo data, jei žmogus dar neturi suteikto asmens kodo);
3. Kontaktinė informacija (telefono nr., elektroninio pašto adresas);
4. Dėl kokių konsulinių paslaugų norima kreiptis;
5. Pageidaujama priėmimo diena ir laikas.

Lietuvos generalinio konsulato New Yorke info


