
Dail. Magdalena Stankūnienė
tebėra mūsų širdyse – 4 psl. 
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Svečiuose – lapkričio 
„Atžalynas” – 6 psl. 

Ar sugebėsime žvilgtelėti į savo neišmanymą, jei nuolat puikuojamės savo žiniomis? – Henry David Thoreau,

Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje tebeveikia spalį atidary-
ta paroda „Senis, sakalas ir karys”, pristatanti kunigo
Antano Saulaičio SJ ir jo bičiulių – pasaulio misionierių

– surinktą ir išsaugotą įvairių pasaulio tautų krikščioniškų
atvirukų kolekciją. Bet „Senis, sakalas ir karys” – tai tik maža
dalis visos A. Saulaičio kolekcijos, vadinamos „Misijų sto-
telėmis”. Didžioji kolekcija visuomenei pirmą kartą bus pri-
statoma gruodžio 13 d. Bažnytinio paveldo muziejuje ati-
daromoje parodoje „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių
šimtmečio kelias”.

,,Pasaulis daug platesnis, spalvingesnis, nei dažnai įsi-

vaizduojame. Dievo auką vardan žmonijos Šiaurės Ame-
rikos čiabuviai ar Pietų Indijos gyventojai įsivaizduoja ki-
taip nei mes – tai tikrai neprimena lietuviams įprasto rū-
pintojėlio. Du tūkstantmečius krikščionybė gyvena įvai-
riausiose kultūrose. Evangelija – Geroji Naujiena pri-
imama ir išreiškiama sociokultūrinėje aplinkoje su-
prantamais simboliais, apeigomis, pamaldumais. Atvi-
rukai liudija įvairovę visuotinėje Kristaus Bažnyčioje –
tą patį Kristų, Bažnyčią, tikėjimą ir gyvenimo vertybes”,
– apie parodoje „Senis, sakalas ir karys” pristatomą ko-
lekciją pasakojo kunigas Antanas.                          

– 5 psl.

Prezidentas Valdas Adamkus garbingą  „Truman-
Reagan Medal of Freedom” priėmė su dideliu dė-
kingumu ir nuolankumo dvasioje. „Jis priklauso vi-
siems 50 metų ištikimai tarnavusiems savo tautai
rezistencijoje”, – pabrėžė Prezidentas.

Komunizmo aukų memorialo fondo įsteigtas
medalis už nuopelnus kovojant su komuniz-
mu ir ilgametį indėlį skleidžiant laisvės ir de-

mokratijos vertybes V. Adamkui įteiktas lapkričio
28 d. Užsienio reikalų ministerijoje. Priimdamas
apdovanojimą iš užsienio reikalų ministro Lino
Linkevičiaus, Prezidentas prisiminė jo gyvenimą
nulėmusį sukrėtimą.

„Būdamas 14-kos, sulaukiau naujų mokslo
metų Kauno Aušros berniukų gimnazijoje. Tą
dieną mums, susirikiavusiems salėje, pristatė
gimnazijos direktorių, turiu vis dėlto pasakyti –
ištikimą Lietuvai žmogų, atkeltą iš kito Lietuvos
miesto. Jis paminėjo, kad naujus mokslo metus
pradedame naujose sąlygose, ir kvietė dirbti są-
žiningai, būti gerais gimnazijos auklėtiniais”, – pri-
siminė V. Adamkus.  – 2 psl.

Atsiimdamas medalį Prezidentas V. Adamkus prisiminė svarbiausius
savo gyvenimo įvykius. Dainiaus Labučio nuotr.

Kviečia keliauti lietuvių misionierių takais

Prez. V. Adamkui
įteiktas laisvės 
medalis

A. Saulaičio kolekcija atskleidžia daugybę krikščionybės spalvų.



kai kuriose Afrikos šalyse. Nepasiturinčiuose kraš-
tuose vos 5–15 proc. neįgaliųjų, kuriems reikia prie-
monių vaikščioti, tokias sąlygas turi. Pamažu vys-
toma įvairi pagalba ir paramos programos, skiriamos
visam pasauliui. Žinoma, jos labai įspūdingai atro-
do surašytuose dokumentuose ir rezoliucijose. Jų pri-
taikymui neįgaliųjų poreikiams patenkinti reikia va-
lios, lėšų ir visuomenės pritarimo.

Yra kraštų, kur neįgalumui yra sukurti įstaty-
mai, skiriama lėšų ir veikia įvairios programos. Tuo
ypač pasižymi Vakarų Europos kraštai, Kanada ir
JAV. Noriu paminėti savo patirtį nemažai metų bū-
nant JAV Socialinio draudimo programos sprendė-
ju. Tų programų yra įvairių. Šiame darbe man ten-
ka apsiriboti Socialinės apsaugos draudimo ir Pa-
galbinio pajamų saugumo programomis. Pirmojoje
lėšos teikiamos nebegalintiems dirbti darbinin-
kams, kurie dirbdami JAV Socialiniam draudimui
mokėjo dalį savo pajamų. Antroji programa teikia pa-
ramą beturčiams invalidams ir kvalifikuotiems vai-
kams su negalia. Abiejose programose invalidu-
mas aptariamas taip pat. Pagal įstatymus invalidu-
mas yra negalėjimas dirbti dėl fizinių ar protinių ne-

galių, kurios pasibaigia mirtimi arba
tęsiasi ne mažiau kaip dvylika mėnesių
be pertraukos.  Invalidumui nustatyti
turi būti medicininė priežastis. Tai
turi būti patvirtinta anatominiais, fi-
ziologiniais arba psichologiniais ne-
normalumais, ženklais, matomais arba
pamatuojamais laboratoriniais meto-
dais. Vien nusiskundimų ir simptomų
neužtenka. Gydantysis profesionalas
nėra nei prašomas, nei iš jo ar jos ti-

kimasi gauti invalidumo sprendimą. Paremiamieji
daviniai taip pat gali būti sukaupti iš ligoninių, kli-
nikų, sanatorijų ar sveikatos priežiūros centrų. Fe-
deralinė valdžia gali užsakyti papildomus tyrimus
iš nepriklausomų specialistų ir jiems už tai sumo-
kama („Pensininkas”, 2018 m. kovas-balandis).

Pabaigai noriu atkreipti skaitytojų dėmesį į
2018 m. išleistą knygą ,,Unstoppable – I’s a Choice”.
Jos autorė yra Inga Lizdenytė. Knyga yra jos auto-
biografija. Ten detaliai aprašyta jos patirta autoa-
varija Vilniuje. Vairuotojas žuvo vietoje, o ji prara-
do abi kojas, bet tiesiog stebuklingai liko gyva. Ne tik
liko gyva, bet didelių pastangų ir gilaus tikėjimo dėka
iš ,,neįgaliųjų luomo” grįžo į visapusišką gyvenimą.
Įdomu, kad įvairių specialistų ji jau buvo nurašyta
,,į nuostolius”, bet jų sprendimui pasipriešino. Be abe-
jo, ji galėjo būti pripažinta neįgalia ir susilaukti val-
džios paramos (,,Draugas News”, September 2018).
Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga ją pagarbiai pa-
miniu manydamas, kad jos patirtis gali suteikti
vilties kitiems, kovojantiems su neįgalumu ir jo pa-
sekmėmis. 

Mano žmona Gražina, sužinojusi, kad
ruošiu skiltį apie neįgalumą, prašė bū-
tinai paminėti  tebesitęsiančius sunku-
mus Lietuvoje. Ji Lietuvoje yra buvusi ne
kartą, bet visada galėjo pati, ant savo
kojų, ,,naviguoti” kur nori. Pastarojoje ke-
lionėje jai jau reikėjo naudoti turėklą su
ratukais. Net ir Vilniuje beveik kiekvie-
name žingsnyje ji susidurdavo su kliū-
timis, sunkumais, tarsi barikadomis, užkertančioms
kelią neįgaliems žmonėms. Patarnautojų nusiteiki-
mas neįgaliesiems irgi buvo apgailėtinas. Jos ma-
nymu, šalis nėra draugiška neįgaliesiems, nors įsta-
tymų tam, bent knygose, jau yra. Neigiama prasme
visa tai jai priminė sovietmetį.

Kiekvienais metais gruodžio 3-iąją pasaulis mini
Tarptautinę žmonių su negalia dieną, kurią
1992 m. pabaigoje paskelbė Jungtinių Tautų Or-

ganizacija (JTO). Šią dieną visuomenė supažindi-
nama su neįgaliųjų žmonių problemomis, prime-
nama apie žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių vi-
suotinumą, nedalomumą, tarpusavio priklauso-
mumą ir ryšį bei būtinybę  neįgaliems užtikrinti vi-
sapusiškai naudotis šiomis teisėmis be diskrimi-
nacijos, ką plačiai skelbia ir JT Neįgaliųjų teisių kon-
vencija. 

Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų reikalų de-
partamentas, sveikindamas visus neįgaliuosius, jų
artimuosius ir globėjus, teigia: ,,Vakar diena yra
kiekvieno Jūsų istorija. Mokėkit džiaugtis tuo, kas
šalia Jūsų: palaikančiu žvilgsniu, šiltu žodžiu ar ran-
kos paspaudimu. Galbūt tai nėra taip paprasta, ta-
čiau gyventi ir branginti kiekvieną momentą –
dvasinės stiprybės simbolis. Paverskite svajones sie-
kiais, nes kiekvieno iš Jūsų net ir mažiausias siekis
palieka neišdildomus pėdsakus šalia esantiems.
Linkime visiems kuo geriausios sveikatos, stipry-
bės ir tikėjimo ateitimi”.

Įvairūs šios dienos paminėjimai Lietuvoje žmo-
nes suartina, leidžia pabūti kartu ir pasidžiaugti vie-
niems kitų atkaklumu, kūrybiškumu, neišsenkan-
čia energija, geranoriškumu ir neįgalaus žmogaus
galiomis. Kauno mero patarėja socialiniais klausi-
mais Irena Segalovičienė šios dienos proga praėju-
siais metais www.diena.lt.inf  rašė: ,,Kasmet daug
šnekame apie būtinybę neįgaliuosius integruoti į vi-
suomenę, bet dažnai viskas lieka tik kalbomis.
Šiandien jau laikas pripažinti, kad tai yra pilna-
verčiai visuomenės nariai ir, užuot pabrėžę skirtu-
mus, turėtume suteikti dėmesį į mūsų visų vieno-
dumus, taip išties mažindami socialinę atskirtį. To-
dėl renginiai šįmet nebus kažkuo specifiniai ir iš-
skirtinai, dedikuoti žmonėms su negalia. Priešingai,
jie bus tradiciniai, tačiau tikrai nebanalūs ir ne-
pabodę”. Renginiai vyko skirtingose erdvėse ir
buvo orientuoti į įvairius pomėgius, turtingą lais-
valaikio praleidimą ir jaukų pabendravimą.

Pasaulio mastu JTO 2018 metams paskelbta
Tarptautinės neįgaliųjų dienos tema yra ,,Neįgaliųjų
įjungimas ir lygybė”. Ši organizacija yra paruošu-
si dokumentą ,,2030 Agenda for Sustainable Deve-
lopment”, kuris remiasi JT gairėmis dėl programų
vystymo, žmonių teisių ir taikos bei saugumo. Dė-
mesys skiriamas ne kokiam pažangiam pasaulio re-
gionui, bet visai žmonijai.

Kokia neįgaliųjų žmonių padėtis pasaulyje?
Pasaulio sveikatos organizacijos domenimis,  bent
10 proc. pasaulio  gyventojų – apie 650 milijonai – yra
neįgalūs. 20 proc. pasaulio beturčių yra neįgalūs.
65–85 proc. neįgalių vaikų nelanko mokyklos, ypač
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Antrasis kalbėtojas buvo maždaug trisde-
šimties vyras, džiaugsmingai paskelbęs naujos
Lietuvos erą, sakydamas, kad gimnazistai – nau-
jieji būsimos Lietuvos atstovai įsipareigos tar-
nauti naujai tėvynei. 

,,Puikiai atsimenu salėje kilusį šurmulį. No-
rėdamas jį nuraminti, tas vyras pasakė, kad galų
gale sugriuvo kruvinasis Smetonos režimas, esa-
me laisvi ir kursime naują, gražią Lietuvą. Salė
spontaniškai sprogo šauksmais ir švilpimu. Jaus-
mas, kuris tuomet įsižiebė mano širdyje ir paskui
buvo gyvas daugelyje jaunų žmonių, gyvas ir šian-
dien. Atsimenu tą momentą kiekvieną minutę”,
– prisiminimais dalijosi Prezidentas.

Gimnazistai buvo bandomi nuraminti In-
ternacionalu, bet jį nustelbė per klaidą suskam-
bęs Lietuvos himnas. 

,,Apie tai kalbėjo visas Kaunas. Man tai buvo
dvasinis lūžis. Tada supratau tas vertybes, kurios
paskui lydėjo per gyvenimą mane”, – sakė V.
Adamkus.

Iškilmėse Užsienio reikalų ministerijoje da-
lyvavo JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Hall ir
Washingtone veikiančio Komunizmo aukų me-
morialo fondo vykdomasis direktorius Marion
Smith. Medalį Prezidentas V. Adamkus turėjo at-
siimti lapkričio 14 dieną Washingtone, tačiau dėl
sveikatos priežasčių ceremonijoje dalyvauti ne-
galėjo.

URM ir ELTA inf.

Prez. V. Adamkui įteiktas laisvės medalis
Garbingą apdovanojimą Prezidentui V. Adamkui įteikė užsienio reikalų ministras L. Linkevičius.

Dainiaus Labučio nuotr.
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Apmąst ymAi iš Ellicott miEstElio     

„While Trump had you focused on a cara-
van of women and children  migrants, an
AMERICAN killed 12 people in a bar, an
AMERICAN killed 11  Jewish people in sy -
na gogue, an AMERICAN sent pipe bombs
all across the country, and an  AMERICAN
killed two black people at a Kentucky gro-
cery store. AMERICA, WE HAVE A PROB-
LEM  THAT  A WALL  WON’T FIX!”

Krešulys
JUOZAS GAILA

gaila1@verizon.net

Grįžęs rašyti „Drauge” pirmajame straipsnyje užsi-
miniau apie dipukų kartos vaikus. Stebino mane, kad
tiek daug lietuviškais vardais ir angliškomis pavar-
dėmis įsijungę į „Facebook” ir vanoja prezidentą Do-
nald Trump. Tas vanojimas – tai grūdimas į „Face-
book” kuo bjauresnių prezidento karikatūrų. Jie
tiek užsiėmę Trump, kad neturėjo laiko švęsti Lietu-
vos šimtmetį, prisiminti kankinį partizaną Rama-
nauską-Vanagą. Vėlinės? O kas tai? Juk reikia kuo grei-
čiau priversti Trump įsileisti karavaną, nabašnikai ne-
padės. 

Džiaugiuosi jauna moterimi, sukūrusia lietu-
višką šeimą ir randančia laiko Lietuvių Ben-
druomenei, amerikietiškai veiklai  ir labai

dažnai pasirodančia „Facebook”. Ji prieš dabartinį
prezidentą ir už Demokratų partiją, tai nenuostabu,
jog pastebėjusi, kad kas nors, jos manymu, netei-
singai pasisako prieš demokratus, labai griežtai „Fa-
cebook” atsako: „Lies, lies, lies”.

Ir taip vieną dieną „Facebook” pastebėjau jos la-
bai keistą komentarą, tai prisegiau savąjį, sakyčiau,
mandagų, bet prašantį paaiškinimo. Manasis ko-
mentaras tuoj pat prapuolė. Buvo ištrintas. Štai jos
komentaras: „While Trump had you focused on a ca-
ravan of  women and children migrants, an AME-
RICAN killed 12 people in a bar, an AMERICAN kil-
led 11 Jewish people in synagogue, an AMERICAN
sent pipe bombs all across the country, and an
AMERICAN killed two black people at a Kentucky
grocery store. AMERICA, WE HAVE A PROBLEM
THAT A WALL WON’T FIX!”

Ji rašo: ,,...caravan of  woman and children
migrants...” Bet mes televizijoje matėme gal net dau-
giau vyrų, net akmenis svaidančius į Meksikos pa-
reigūnus, besikarstančius ant tvorų.

Keisčiausia, kad ji tarp kitų nužudytų pasirin-
ko du juodaodžius, juk, pavyzdžiui, Baltimorėje
šiemet jų nužudytų daugiau kaip 300 ir veik visi jau-
ni juodaodžiai ir jų žudikai – juodaodžiai. Tai kaip
ten su tuo AMERICAN? Ką jis veikia?  

Juodaodė moteris Snochia Moseley, 26 m., daug
nusikaltimų įvykdžiusi, prieš nusižudymą  nužudė
3 ir sužeidė 3 emigrantes, dirbančias naktinėje pa-
mainoje Rite Aid sandėly, Marylande. Jos dirbo
naktimis, kad galėtų būti su vaikais dienomis. Vai-
kai liko našlaičiai.

Juodaodis žudikas Marylande nušovė tris vyrus.
Sakėsi, kad nemėgsta baltųjų.

Juodaodis žudikas Marylande nušovė 3 ir kri-
tiškai sužeidė 2 savo bendradarbius.

FBI duomenimis,  2010–2011 m. juodaodžiai nu-
žudė 4,906 savųjų vyrų. 2012 m. baltieji vyrai suda-
rė 38 proc. visų gyventojų ir jie įvykdė 4,582 žmog-
žudystes, o juodaodžiai vyrai, kurių buvo tik 6.6 proc.,
įvykdė stulbinantį  žmogžudysčių skaičių – 5,531.  

Baltimorė. Apie 1959 m. lietuviai dipukai pradėjo
atvykti į Baltimorę, kurioje senieji emigrantai buvo
pastatę Lietuvių namus, miesto centre nupirkę
puošnią, vokiečių statytą bažnyčią ir mokyklos pa-
statą. Senųjų emigrantų gretos retėjo, ir dipukai pa-
čiu laiku atvyko jų pakeisti. Naujieji atvykėliai sten-
gėsi apsigyventi kuo arčiau Lietuvių namų. Mano
būsimoji žmona, senųjų emigrantų dukra, būdama
13 m., vesdavo dipukų darželinukus į lietuvių dar-
želį miesto centre. Jų mamos netoliese dirbo siu-
vyklose, tėvai kur nors toliau. Miestas buvo saugus. 

Po dešimtmečio į Baltimorę pradėjo plūsti juo-
daodžiai, tuo laiku vadinami spalvotaisiais – „colo-
red”. Pasikeitė lietuvių gyvenimas. Nebebuvo nei vie-
nos lietuvių šeimos, kurios vienas ar keli nariai ne-
būtų buvę užpulti, apmušti ir apiplėšti. Išmokom gy-
venti. Pravėrę duris žiūrėdavome, ar neateina juo-
daodžiai, jei taip, laukdavome kol praeis. Grįžę ne-
lipdavome iš mašinos, kol jie nepraeidavo. Mano mo-
tinai išėjus iš savo namo juodaodis praeivis griebė

Dalis Hollins gatvės iš kurios lietuviai pabėgo į užmiesčius.

Metaliniai koplytstulpiai parkelyje prieš Baltimorės Lietuvių
namus. J. Gailos archyvo nuotraukos

už rankinuko ir išsuko jai ranką. Ji skundėsi tos ran-
kos skausmais iki mirties. Dažnai prisimindavau,
kad kai buvau vaikas, dar nelankiau mokyklos, mo-
tina man skaitydavo „Dėdės Tomo trobelę” ir verk-
davo...

Pagaliau lietuviai pradėjo bėgti į užmiesčius ir
paliko Baltimorę. Dabar šventėms  atvažiuojam į Lie-
tuvių namus. Vyskupija pardavė buvusios lietuvių
mokyklos pastatą, nustojom lankyti savo bažnyčią...
Deja, nuo žudynių nepabėgome.  

1960 m. įsidarbinau Baltimorėje, degtinės įmo-
nėje „Seagrams & Sons Co.”, kuri Baltimorėje turėjo
net 4 bravorus. Savininkas žydas gyveno Kanadoje,
nemėgo afroamerikiečių ir tuo laiku juose dirbo tik
vienas juodaodis darbininkas. Priprašiau, kad leis-
tų pasamdyti bent porą – pasamdė. Po poros metų
mane iškėlė į Philadelphiją, kur pasamdžiau daug
afroamerikiečių ir meksikiečių, o mūsų atlyginimai
nebuvo maži. Mano tėvas dirbo Baltimorės cukraus
fabrike eiliniu darbininku ir prašydavo, kad pa-
mainoje jį skirtų su juodaodžiu. Žinoma, ne iš mei-
lės, bet kad dažnai šis penktadieniais neateidavo į
darbą ir tėvas perimdavo jo pamainą uždirbdamas
viršvalandžius.

1968 m. į Vytauto Makausko barą Baltimorėje at-
ėjo 2 juodaodžiai, vienas iš jų pakišo baro patar-
nautojai peilį po kaklu, bet Makauskas jį nušovė, ki-
tas pabėgo. Vieną naktį Makauskas savo kambary

virš baro išgirdo apačioje kelis juodaodžius. Vieną jis
nušovė, kiti pabėgo. Trečią kartą įsiveržę juodaodžiai
sunkiai sužeidė Makauską. Išgijo jis, bet pagaliau už-
darė savo barą, tačiau liko ten, savo bute, gyventi. Šie-
met jam sukako 91 m. 

1979 m. Alanas Trimakas, bebaigiąs medicinos
studijas Johns Hopkins ligoninėje, Baltimorėje, jau-
no afroamerikiečio pakelėje buvo užpultas, apiplėš-
tas ir užmuštas. Po 35 metų, 2014 m., buvo svarstoma
jo byla. Dėl padarytų klaidų su prisiekusiais teis-
muose žudikui susidarė galimybė išgauti 5 metų pa-
role. Į teismą atvyko Trimako sesuo Rita, kuri buvo
19 m., kai brolis buvo nužudytas. Ji prabilo: „Gim-
tadieniai, vestuvės, šeimų suvažiavimai, brolių seserų
ryšiai... prarasti. Ar mano brolis buvo mano vestu-
vėse? Ne. Ar mano brolis matė mano tris nuostabius,
įvaikintus vaikus? Ne. Ar aš su sese ir broliu galėjome
keistis meile kardiologijai, nes mes abi esame kar-
diologijos slaugės? Ne.

Net ir dabar mano tėvai nepaprastai išsigąsta.
Žmogžudystės skausmas įsispaudė į jų silpnas širdis,
veidus, sielas... Ar 35 metai pakanka bausmei? Pri-
klauso nuo žudiko. Ar yra atgaila ir pasikeitimas?
Mąstau. Ar bus kita šeima, netekusi meilės ir prisi-
minimų. Lieka klausimas, ar žudikas turėjo būti iš-
leistas”.

1992 m. vasario 11 d. iš darbo negrįžo inž. Vita-
lius Pilius. Nesėkmingos buvo Baltimorės miesto po-
licijos pastangos surasti jį ir jo automobilį. Tik po po-
ros dienų jo svainis Remigijus Balčiūnas, važiuoda-
mas miesto centru, pastebėjo savo svainio automo-
biliu važiuojančius juodaodžius jaunuolius. Pasekęs
juos iki viešbučio iškvietė policiją, kuri atvykusi juos
areštavo, tačiau vienas, kaip vėliau pasirodė pa-
grindinis nusikaltėlis, pabėgo. Pasirodo, V. Pilius buvo
juodaodžių užpultas prie savo automobilio miesto
centre esančiame garaže, nuvežtas į apleistą namą ir
geležiniais strypais užmuštas, kad pasinaudojus jo
kredito kortele. Ši žmogžudystė tapo didžiausia Bal-
timorės laikraščių ir televizijos sensacija ne tik dėl
įvykio žiaurumo, bet ir dėl vėlesnio miesto valdi-
ninkų, miesto ir valstijos policijos bei teismo parei-
gūnų nekompetentingumo. Buvo rašoma, kad žudi-
kus surado patys lietuviai, bet ne policija, kuri net
leido pagrindiniam žudikui pasprukti. Sužinota,
kad žudikas, nudeginęs nuo V. Piliaus vairuotojo lei-
dimo nuotrauką, išgavo iš juodaodės tarnautojos nau-
ją leidimą V. Piliaus vardu ir naudojo jo kredito kor-
telę. Važiuojantį su aukos automobiliu ir su perdirbtu
vairuotojo leidimu du kartus valstijos policija buvo
sulaikiusi ir paleido, nors leidime buvo pažymėta, kad
savininkas yra 37 m., o juodaodis žudikas buvo tik aš-
tuoniolikos. Pagaliau žudikas, begrobiąs kitą auką,
buvo policijos pagautas, tačiau net iš teismo salės su-
gebėjo pabėgti, priversdamas Aldoną Pilienę su ke-
turiais mažamečiais berniukais pergyventi neapsa-
komą baimę, kol vėl buvo sugautas. Jis buvo nu-
baustas kalėjimu iki gyvos galvos be teisės būti am-
nestuotas.

Našlės Pilienės žodžiai teisme: „Aš išsilaikysiu
ir Vitą prisiminsim kaip mylimą, rūpestingą, ne taip
prisiminsim šį monstrą, žmogžudį, žiaurų vagį, ku-
ris nevengia žudyti, kankinti, kad tik pasiektų savo
tikslus”.

Grįžtu prie tos jaunos lietuvės komentaro „Fa-
cebook” ir skaitau dar kartą apie kažkokį AMERI-
CAN, kuris nužudė 2 juodaodžius, bet aš kasdien at-
siverčiu „The Baltimore Sun” laikraštį patikrinti,
kiek naktį juodaodžiai nušovė juodaodžių. Taip, vie-
ni kitus!

Kažkaip man atrodė, kad lietuviai vyrai per daug
dėl prezidento Trump vienaip ar kitaip nesijaudina.
Atrodo, apsirikau. Pastebėjau „Facebook” lietuvišką
pavardę ir „linkėjimus”  prez. Trump: „...A blood clot
to the brain would also be welcome!” (Kraujo krešulys
smegenyse mielai laukiamas). Skaitau ir nenoriu pa-
tikėti. Koks žiaurus turi būti žmogus su tokiais lin-
kėjimais. Man gal vieni kiti metai likę gyventi ir ne
vieną lankiau mirties patale ir meldžiausi su kitais.
Melsiuosi ir už šį žiaurųjį žmogų. Jis atsiliepė: „Juo-
zas Gaila Tau fašistai prie širdies? Gal Putino rėmėjas
esi?”

Panorau sužinoti, kas tas žmogus. Suradau,
štai: Education: St. Augustine’s Seminary of  Toron-
to/Toronto School of  Theology/University of  Toronto
Teacher: Teach religion, social studies and special
education!



2018 LAPKRIČIO 29 D., KETVIRTADIENIS DRAUGAS4

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Lapkričio 26-ąją sukanka metai, kai
mus paliko ir Amžinybėn išėjo daili-
ninkė, meno mecenatė, aktyvi visuo-
menininkė Magdalena Birutė Stankū-
nienė. Jos draugai, bičiuliai, menininkai
artėjant šiai sukakčiai susirinko Kaune,
Prezidento Valdo Adamkaus bibliote-
koje-muziejuje, kur pasidalinti prisimi-
nimais apie dailininkę pakvietė jos bi-
čiulė, Lietu vių išeivijos instituto dar-
buotoja lite ratūrologė profesorė Dalia
Kuizi nie nė. Čia buvo pristatyta ir pa-
skutinioji dailininkės darbų paroda „Že-
my nos versmė”, taip pat buvo ekspo-
nuojami darbai iš „Gėlių vizijos” ciklo. 

„Daugybė žmonių Lietuvoje ir
Amerikoje pažinojo Magda-
leną, nes ji turėjo savybę bur-

ti ir telkti aplink sa ve kitus. Per savo
gyvenimą daili nin kė padarė daugybę
gerų darbų, įgy vendino daugybę pui-
kių idėjų. Visi, kas su ja bendravo, pa-
juto jos sielos šilumą, jos begalinę

ji sky   rė 10 tūkstančių dolerių asme ni-
 nių lėšų, už kurias buvo pagerintos dar-
buotojų darbo sąlygos, įrengti kabine-
tai, sutvarkytas dvaro oficinos pastatas.

Mecenatė nemažą pinigų sumą
skyrė ir meno galerijos Marijampolės
kultūros centre įkūrimui. Ši galerija
yra vadinama M. B. Stankūnienės
menų galerija. Dailininkės prisimini-
 mų vakare dalyvavusi galerijos va do-
 vė, parodų organizatorė Onutė Sur do-
kienė pasidžiaugė, kad šioje galerijoje
nuolat rengiamos profesionalaus meno
parodos, kad šalia esančiose erdvėse de-
monstruojami iškiliausių Sūduvos
krašto menininkų darbai – būtent toks
ir buvęs mecenatės pageidavimas.

„Kiekvienų metų sausio 6-ąją, per
dailininkės gimtadienį rengiame va-
karą, kurio metu prisimename jos dar-
bus, aptariame praėjusius metus, su-
rengtas parodas, pasidaliname kū rybi-
niais planais. Džiugu, kad yra pla nų
dar praplėsti meno erdves, įrengti nau-
ją meno kūrinių saugyklą. Džiugina ir
tai, kad jos gimtojo Šuns kų miestelio
bendruomenė atsimena dailininkę,
puoselėja planus atgaivinti Šunskuose
šv. Marijos Magdalenos atlaidus, kurie
kažkada čia buvo la bai populiarūs ir
juos visada lankydavo būsima daili-
ninkė”, – pasakojo O. Surdokienė.

Apie dailininkę savo prisimini-
mais pasidalino ir šių eilučių autorius,
pažinojęs ir daug su ja bendra vęs dau-
giau kaip 25-erius metus. Jis kalbėjo ir
apie paskutinį susitikimą su dailinin-
ke praėjusių metų gegužę Čikagoje, kai
jos sveikata jau nebuvo gera, bet sun-
kiai vaikščiojanti daili ninkė dar buvo
pilna įvairių planų, ką galima padaryti
Lietuvos labui. 

Jis perdavė ir renginyje negalėju-
sio dalyvauti buvusio Vilkaviškio kraš-
 to muziejaus ilgamečio vadovo, mu-
ziejininko ir dailininkės bičiulio An-
tano Žilinsko sveikinimus. A. Ži lins kas
sakė, kad Paežerių dvare dai lininkės
dvasia gyva, čia veikia jai skirta eks-
pozicija, kurią nuolat lanko daug žmo-
nių ir prisimena dailininkę. 

Prisiminimų vakare dalyvavusi
Lietuvos universitetų moterų asocia-
cijos vadovė, aktyvi visuomeni nin kė
Dalia Poškienė taip pat pasida lino savo
prisiminimais apie bendravimą su dai-
lininke, apie jos begali nę šilumą ir
norą padėti, apie jos aktyvų dalyvavi-
mą moterų veikloje. D. Poškienė visai
neseniai lankėsi Amerikoje (jos kelio-
nės įspūdžius galima paskaityti lapk-
ričio 15 dienos „Drauge”), čia Šv. Ka-
zimiero kapi nėse kartu su bičiulėmis
aplankė M. Stankūnienės amžinojo
poilsio vietą. Ją labai sujaudino ant
kapo padėta rugių puokštelė, perrišta
lietuviška trispalve juostele. 

„Magdalena yra visų ją pažinoju-
 siųjų atmintyje. Kai lankiausi pas jos il-
gametę draugę Aušrelę Sakalai tę, jos
namuose radau nedidelį dailinin kei
skirta kampelį, kur buvo ir jos nuo-
trauka, ir paskutinis jos paveiks las. Tai,
kad ir į šios dienos renginį susirinko
gausus būrys ją pažinojusių ar apie jos
veiklą girdėjusių žmonių liudija, jog at-
mintis gyva”, – sakė D. Poškienė.

Rašytojas Laimonas Inis, išleidęs
beveik pusšimtį knygų, papasakojo
apie tai, kaip prieš trejus metus savo
naujausiai tada knygai „Sparnuotojo
nykštuko strėlė” ieškojo iliustracijų.
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dai-
 lės muziejuje tada buvo surengta M. B.
Stankūnienės darbų paroda, ir ją pa-
matęs rašytojas suprato, kad jo nauja-
jai mitologinių sakmių knygai kai ku-
rie dailininkės paveikslai labai tiktų.

Kaune prisiminta Magdalena Birutė Stankūnienė

Prisiminimų vakare dalyvavo dai lininkės draugai ir ją pažinoju sie ji (pirmoje eilėje deši-
nėje – M.  Drun ga). A. Vaškevičiaus nuotraukos

„Ten buvo ir Medeinė, ir Milda, ir
kitos lietuvių deivės, tad parašėme
laišką dailininkei ir jau netrukus ga-
vome jos sutikimą tas iliustracijas pa-
naudoti naujajai knygai. Į knygą pate-
ko 16 jos darbų, ir esu tuo labai paten-
kintas. Aš buvau ir nuvažiavęs į jos
gim tąsias vietas, norėdamas pa matyti
savo akimis tą Sūduvos kampelį, jos
laukus, pievas ir upelius, kurie supo
dailininkę vaikystėje. 

Kai knyga išėjo, nusiunčiau jai
kelis egzempliorius ir jau netrukus ga-
vau jos atsakymą – M. B. Stan kū nienė
parašė, kad knyga labai graži, puošni,
kad ją labai pradžiugino pui ki polig-
rafijos kokybė. Dailininkės darbai ir to-

M. B. Stankūnienės darbų paroda.

liau turi būti eksponuojami, prieinami
visur, nes Lietuvoje yra daugybė vietų,
kam ji savo meno kūrinius dovanojo”, –
sakė rašytojas L. Inis.

Prisiminimais apie dailininkę su-
 tiko pasidalinti Amerikos ir Lietu vos
žurnalistas, visuomenės veikėjas, gy-
venti į Lietuvą sugrįžęs Mykolas Drun-
ga. Jis teigė, kad daugelis Mag dutę pa-
žįsta jau iš vėlesnių laikų, o jo pažintis
su dailininke prasidėjo dar 1960 metais,
nes artimai bendravo M. B. Stankū-
nienė ir M. Drungos mama Birutė Si-
rutytė, kuri taip pat buvo kilusi iš Sū-
duvos krašto, o jos tėvas Marijampolėje
turėjo „Dirvos” knygy ną.

„Kitų čia kalbėjusių prisiminimai
dažnai jau liūdnoki, o aš puikiai pa-
menu laikus, kai buvome jauni, ener-
gingi, iškrėsdavome visokių pokštų. Ir
Magdutė, ir jos vyras Jonas Stankūnas
mėgo bendrauti, dalyvaudavo įvai-
riuose pobūviuose, baliuose, buvo va-
karėlių siela. Puikiai atsime nu kelio-
nę su Magdute į dar sovietinę Lietuvą
1987 metais, nes tada nutiko tikrai įdo-

jo palikti savo tapybos darbų autobuse,
tad kiekvienam keliautojui išdalino
po paveikslą ir su jais mes lipome į tą
kalną ir atgal. Tai buvo tikrai įspūdin-
gas vaizdas”, – prisiminė M. Drunga.

M. B. Stankūnienę prisiminė ir
renginyje dalyvavusios Kauno daili nin-
 kės. Gobelenų meistrė tautodai lininkė
Dalia Kerpauskienė džiau gė si, kad jos
darbus M. B. Stankūnienė labai mėg-
davusi, turėjo jų ir savo na muose. Ir ji,
ir kitos kalbėtojos sakė, kad dailinin-
kė labai mokėjusi bendrauti, buvo di-
delė optimistė. Mote rys parodė nuo-
traukų ir savo susitikimų su dailinin-
ke Lietuvoje, taip pat perskaitė keletą
jos paskutinių laiškų bičiulėms.

Po to vakaras dar tęsėsi užkan-
 džiaujant naminiu pyragu, geriant vy -
ną ir Magdutės į Lietuvą pernai atsiųs-
tą kavą. Prisiminimų buvo daug, kiek-
vienas turėjo ką pasakyti, ką prisi-
minti, ir tai puikus įrodymas, jog ji
gyva draugų, bičiulių, visų ją pažino-
jusiųjų širdyse. Atmintis gyva, ir tai
svarbiausia.     

mus dalykas”, – sakė M. Drun ga.
Jis prisiminė, jog į Lietuvą iš Ame-

 rikos teko skristi su keliais persėdi-
mais – iš pradžių lėktuvas leidosi tuo-
metės Jugoslavijos sostinėje Bel grade,
po to Maskvoje ir jau tik tada Lietuvoje.
Dailininkė visada, kai keliaudavo į
Lietuvą veždavosi ir savo pa veikslų. Ne-
mažai jų vežėsi ir tada, kai lėktuvas nu-
tūpė Belgrade.

„Belgrade mums teko nakvoti ir
buvo privaloma aplankyti ilgamečio Ju-
goslavijos revoliucionieriaus ir ilga me-
čio vadovo Josifo Broz Tito kapą, kuris
buvo įrengtas ant aukšto kalno. Mus iki
to kalno atvežė autobusu, o toliau rei-
kėjo lipti pėsčiomis. Magdutė nenorė-

meilę Lietuvai, į kurią ji pradėjo važi-
nėti iš Amerikos dar sovietmečiu, ir va-
žiavo čia tol, kol leido sveikata. Važia-
vo ne tuščiomis – vežė savo ir kitų Lie-
tuvos dailininkų paveikslus, kitus daik-
tus, rėmė šalies muziejus, parėmė dau-
gybės meno leidinių Lietuvoje spaus-
dinimą, tarp jų ir puikų Kauno daili-
ninkų albumą. 

Ji skatino ir kitus dailininkus do va-
noti savo darbus Lietuvai. Bū tent jos
dėka Lietuvių išeivijos institutas gavo
didelę siuntą įrėmintų dai lininko Aud-
riaus Plioplio darbų. Ta draugystė tę-
siasi – sulaukėme ir daugiau jo meno kū-
rinių. Tokių pavyz džių yra ir daugiau.
Esame labai lai mingi, kad turėjome
progos pažinti šią dailininkę, nes tai
buvo išties pui ki asmenybė, ir kitą tokią
surasti būtų sunku”, – sakė profesorė.

M. B. Stankūnienė išties sugebėjo
atrasti nemažai Amerikos lietuvių, ku-
rie perdavė savo sukauptus lo bius Lie-
tuvai. Per savo ilgą ir turinin gą gyve-
nimą mecenatė savo ranko mis supa-
kavo ir bičiulių padedama į Lietuvą iš-
siuntė daugybę išeivijos me nininkų
darbų, jos rūpesčiu į Zyp lių dvarą Ša-
kių rajone sugrįžo kraš tiečio Prano
Povilaičio didelė biblioteka, baldai, pa-
veikslai ir kiti daiktai. Ji pati beveik vi-
sus savo daiktus atidavė gimtajam kraš-
tui, Paežerių dva ro Vilkaviškio rajono
muziejui, kur įrengta ir gausiai lanko-
ma jos ekspozicija. Būtent šiam dvarui

Rašytojas L. Inis Prezidento V. Adamkaus
bibliotekai-muziejui padovanojo savo kny-
gą su M. B. Stankūnienės iliustracijomis.
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LAURA BALTRŪNIENĖ

Apšerkšniję mūsų žiemos
Balta balta, kur dairais…

Salomėjos Nėries ,,Senelės pasa-
ką” mintyse kartoju drauge su At-
lantos, GA lituanistinės mokyklos
,,Saulė” mokiniais. Net šiek tiek
graudu prisiminti, kad ir mūsų, šių
mokinių tėvelių vaikystėje darželio
ir pradinės mokyklos kalėdiniuose
koncertuose neretai skambėdavo to
paties eilėraščio posmai. O dabar
smagu ir išdidu  žiūrėti, kaip tą ,,Se-
nelės pasaką” scenoje seka mūsų
vaikai. 

Lapkričio 17 dieną Atlantos
mažieji ,,Saulės” mokyklos
lietuviai savo rudens se-

mestrą užbaigė kalėdiniu rengi-
niu. Scenoje programos dalyviai
pasakojo apie keturis metų laikus
– rudenį, žiemą, pavasarį ir vasarą.
Žiūrovai galėjo pasiklausyti vai-
kų deklamuojamų eilėraščių apie
rudenį, pasakų apie žiemą, dainų
apie pavasarį ir pasakojimų apie
praėjusią puikią vasarą. Po pasi-

Atkelta iš 1 psl.

Didžiąją kolekciją – ,,Misijų stoteles” – sudaro
pusę amžiaus kaupti daugiau nei 2500 artefaktų:bui-
tiniai ir liturginiai reikmenys, asmeniniai daiktai,
knygos, spaudiniai, laiškai, atvirukai, suvenyrai, in-
terjero puošmenos, medžioklės įrankiai, garso ir vaiz-
do įrašai ir kita medžiaga, liudijanti lietuvių mi-
sionierių veiklą. Parodai Bažnytinio paveldo mu-
ziejuje (kuratorė Alina Pavasarytė) atrinkta daugiau
nei 150 eksponatų. Atskirose regionų salelėse vieni
šalia kitų nugula Australijos aborigenų bumerangai
ir tradiciniais raštais puošti liturginiai indai; Šiau-
rės Amerikos indėnų sapnų gaudyklės ir šventųjų
ikonos; užnuodytos medžioklinės Amazonijos džiung-
lių čiabuvių strėlės ir kaučiuko rinkėjų gamintas vo-
tas šv. Pranciškui; Afrikoje iš nendrių ir kaktusų
spyglių supinti krepšeliai ir tradiciniais raštais
margintos stulos. Paroda papildyta itin vertinga, dar
niekuomet viešai neskambėjusia garsine medžiaga:
specialiai parodai suskaitmenintais autentiškais
misionieriaus kun. Kazimiero Jurgio Bėkštos SDB
įrašais, kuriuose įamžintos pirmosios Amazonijos
genčių kalbos pamokos, gamtos garsai ir muzika.

Bus pristatytas ir parodos katalogas „Misijų sto-

telės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias”. Kny-
goje pirmą kartą į vieną vietą surinktos 35-ios lie-
tuvių misionierių – vyrų ir moterų, dvasininkų ir pa-
sauliečių, pavienių ir su šeimomis ar bendruome-
nėmis – istorijos. Iliustruojamos kolekcijos daiktų
nuotraukomis, jos pasakoja apie stebėtiną ir žavin-
tį tautiečių, paaukojusių patogią ir pažįstamą kas-
dienybę dėl humanitarinės pagalbos ir evangeliza-
cijos, išradingumą, humoro jausmą, nuostabos aki-
mirkas ir nekasdienes patirtis.

„Ateityje ši kolekcija galėtų tapti ugdymo prie-
mone ir turėti vietą – namus, kur vaikai ateitų su-
sipažinti, patirti, žaisti, o tyrinėtojai – mokslininkai
galėtų naudotis reta moksline literatūra. Sukaupta
mokslinė medžiaga ypač naudinga antropologijos, is-
torijos studentams, religijos ir kultūros tyrinėto-
jams”, – apie ateities planus ir kolekcijos pritaiky-
mą atviresniam naudojimui pasakoja parodos or-
ganizatoriai.

Atvirukų paroda Šv. Jonų bažnyčioje veikia iki
gruodžio 11 d., o parodą „Misijų stotelės. Lietuvių mi-
sionierių šimtmečio kelias” Bažnytinio paveldo mu-
ziejuje galima bus pamatyti iki 2019 m. gegužės 3 d.

Bažnytinio paveldo muziejaus ir Bernardinai.lt inf.

Antanas Saulaitis SJ (g. 1939) – kunigas, misionierius,
aktyvus skautas, rašytojas ir pedagogas. Nuo vaikystės
gyvenęs Jungtinėse Amerikos Valstijose ir dar jau-
nystėje pradėjęs keliauti, A. Saulaitis per gyvenimą ne
kartą lankėsi Brazilijoje, Australijoje, Pietų ir Šiaurės
Amerikoje ir daugelyje Europos valstybių. Septinta-
jame dešimtmetyje jis pradėjo kaupti kolekciją daik-
tų, kuriuos kaip suvenyrus parsivežė iš skirtingų pa-
saulio vietų ir kurie liudija apie pasaulio kultūrų įvai-
rovę. Ilgainiui pildyti kolekciją ėmėsi ir kiti asmenys
– daugiau nei pusšimtis A. Saulaičio draugų ir ben-
dražygių, misionierių, dirbančių visame pasaulyje, do-
vanojo, vežė, siuntė įvairiausius lietuvio akiai neį-
prastus, kultūriškai ar emociškai vertingus daiktus. 

Kviečia keliauti lietuvių misionierių takais

Atlantos mokinukai jau laukia Kalėdų
rodymo mažųjų artistų ir koncerto žiū-
rovų laikė vaišės. Renginio dalyviams
buvo surengta ir nedidelė lietuvių me-
nininkių rankdarbių mugė. Įsigydami

mugėje pristatytus kūrinius, pirkėjai pa-
rėmė mūsų šviesiąją ,,Saulės” mokyk-
lėlę. 

Po šio nuotaikingo renginio bus

daug smagiau laukti artėjančių Kalėdų.
Ačiū šauniai mokyklos bendruomenei
už sukurtą ir pasidalytą švenčių lauki-
mo nuotaiką. 

Štai kokia  mūsų lit.  mokyklėlės „Saulė” šauni bendruomenė.  „Saulės”  lit. mokyklos archyvo nuotr.
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AT Ž A LY N A S
Lietuvių mokykla Vašingtone Lapkritis  Nr. 21

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

Redaktorės žodis 

Lietuvių mokykloje Vašingtone lapkritis buvo skirtas lietuvių kal-
bos, kaip svarbiausios tautos  vertybės, iškėlimui,  įsiklausymui
į žodžių skambesį, pastebėjimui, kokie vaizdingi ir malonūs šir-

džiai mūsų kalbos žodžiai. Šia proga organizavome Skaitovų kon-
kursą, kuriame eilėraščius deklamavo net trisdešimt keturi mokiniai.
Jauniausia renginio dalyvė – vos trejų su puse metų. Buvo labai jau-
ki poezijos valandėlė. Mokykloje visus mokslo metus vyks projek-
tas „Žodis iš lūpų – į širdį”, kurio tikslas – skatinti knygų skaitymą,
rodyti pavyzdį mažiesiems, ugdyti raiškųjį skaitymą. Vyresniųjų kla-
sių mokiniai skaito pasakas jaunesniesiems. Smagu stebėti vyres-
niųjų pastangas ir mažųjų susidomėjimą. Projektas „Žodžių žiedy-
nas” – priemonė turtinti mokinių kalbą. Šį mėnesį į žiedyną įrašėme
skambus žodis ir vaizdinga kalba. Pasiteiravome vaikų, ką jie mano
apie lietuvių kalbą. Siūlome jums paskaityti mokinių mintis. Labai svar-
bu išmokėti už viską padėkoti, todėl mažieji „žvirbliukai” surašė pa-
dėkos žodžius į vainiką.

Mokytoja Marija Dainienė

MANO LIETUVA

VAIKAI APIE LIETUVIŲ KALBĄ

KETVIRTOKŲ MINTYS

„Žodžių žiedynas” ir „Padėkos vainikas”. Mokyklos archyvo nuotraukos

Mes džiaugiamės iš Lietuvos atvykusia puikia mokytoja
Laima Macevičiūte, kuri kukliai save pristato lietuvių
bendruomenei. 

Aš esu Laima, gavau šį
gražų lietuvišką var-
dą iš savo mylinčių

tėvelių. Savo vardu labai
džiaugiuosi, ypač keliau-
dama po svečias šalis. Pri-
sistačius dažnai sulaukiu
pagyrimų, kad mano var-
das skamba labai mielai.
Besididžiuodama jiems pa-
aiškinu, jog vardo reikšmė
yra „laimė”, arba „palai-
minimas”.

Gimiau ir augau Vil-
niuje, bet vasaros atosto-
gas leisdavau pas senelius
kaime, Pasvalio rajone.
Tad gal todėl iki šiol gim-
tinės sąvoka man  asoci-
juojasi su pievų ir laukų
platybėmis, vasaros vėsa
ir Įstros upelio gaivuma.
Lietuva man yra gimtieji namai. Esu jautri ir atidi lietuviškam žo-
džiui. Esu laiminga galėdama laisvai, vaizdžiai reikšti mintis ar jaus-
mus sava kalba. 

Pasirinkau mokytojos profesiją, apie kurią svajojau nuo pat pir-
mos klasės. Man visada būdavo labai įdomu kurti pamokas, žaisti mo-
kyklą ar mokyti broliuką skaityti. Manau, jog mokytojo esmė ir stip-
rybė yra uždegti mokinius tuo, kuo ir pats degi. Šiuo metu studijuoju
švietimo kultūros magistrą Vilniaus universitete. Labai džiaugiuo-
si galėdama atlikti praktiką Lietuvių mokykloje Vašingtone, esu lai-
minga galėdama pasidalinti savo pedagogine patirtimi bei pašauki-
mu su šios mokyklos vaikais ir bendruomene. Noriu ir pati daug iš-
mokti iš čia gyvenančių lietuvių, prisiliesti prie Amerikos kultūros,
patirti tiek, kiek galėsiu per šį man dovanotą pusmetį.

Lietuva turėjo daug sunkių patirčių.
Buvo laikas, kai net kalbai kilo didelis
pavojus. Tačiau Lietuva nepasidavė ir

stengėsi ją išsaugoti: rašė, skaitė, kalbėjo.
Jeigu mes nesimokysime lietuvių kalbos,
visos šios pastangos bus bevertės. Kalbė-
dama lietuviškai jaučiuosi išskirtinė, tar-
si turėdama slaptą kalbą, kurios čia, Ame-
rikoje, beveik niekas nesupranta. Taip
pat žinau, kad lietuvių kalba – viena se-
niausių pasaulyje. Yra žmonių, kurie ne-
simoko kalbos, nesupranta jos vertės, ne-
susimąsto, kad lietuvių kalba bus svarbi
jų vaikams.  Man lietuvių kalba taip pat
yra labai graži. Klausydama, kaip ji skam-
ba, susimąstau, kad tai labai miela kalba,
pilna mažybinių žodelių. Lietuvių kalba
lengva išreikšti meilę. 

Patricija Pupinė, 6 kl. 

Nors lietuvių kalba truputį sunki, ji la-
bai graži. Ši kalba man patinka, nes tai yra

mano mamos kalba. Dar su manimi lietu-
viškai kalba močiutė, kartais sesuo ir lie-
tuvių mokyklos mokytojai. Man įdomu
mokytis lietuviškai. 

Lukas Gulla, 2 kl.

Man lietuvių kalba yra svarbi, nes tai
mano mamos kalba. Ji yra įdomi, nes turi
kitokių garsų ir raidžių nei anglų kalba: Š,
Ė, Ū, Ž, Č, Į, Ų, Ę, Ą. Ji labai graži, nes la-
bai daininga bei turi mažybinių žodelių:
mamužė, mamytė, mamyčiukė... 

Talija Kobayati, 2 kl.

Lietuvių kalba yra mano gimtoji kal-
ba. Ji man svarbi, nes tai yra mano šeimos,
mano prosenelių kalba. Lietuvių kalba yra
graži, nes turi vaizdingų žodžių ir įdomi,
nes nelengva. Man labai patinka dvibalsiai
– jie maloniai skamba. Mano sapnai daž-
niausiai lietuviški. 

Viltė,  2 kl. 

Iš k.: Lukas, Kaja, Talija, Viltė.  Mokyklos archyvo nuotr.

Man patinka lietuvių kalba, nes visa-
da yra naujų žodžių, kuriuos galiu iš-
mokti.                              Evija

Aš myliu Lietuvą ir lietuvių kalbą, ka-
dangi Lietuvoje gyvena dalis mano šeimos.
Taip pat man patinka istorija.

Darius

Man patinka lietuvių kalba, nes ji
skamba didingai.           Paula

Aš myliu lietuvių kalbą, nes mano

mama yra iš Lietuvos. Taip pat aš noriu su-
sikalbėti su savo senele. 

Matas Stanis

Man patinka lietuvių kalba, nes mano
šeima yra iš Lietuvos. Man įdomus sunkiai
ištariamas  žodis „kupranugaris”.

Ema

Mokausi lietuvių kalbos, nes noriu su-
prasti ir susikalbėti su savo pusbroliais. Ir
aš tiesiog myliu lietuvių kalbą.

Šilas

Mokytoja Laima Macevičiūtė. 
Asmeninio archyvo nuotr.

Mokytoja Laima su 4b klasės mokiniais. Mokyklos archyvo nuotr.
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MOKINIŲ KŪRYBA

Savanoris Tinginys

Aš gimiau lėtas ir visada būsiu
lėtas. Mat esu toks žvėrelis –
tinginys. Aš visada mėgau ty-

rinėti aplinką, nors man tai ir sun-
ku. Miško gyventojai laikė mane
menkesniu, pajuokdavo. Bet dabar
aš – populiariausias gyvūnas miš-
ke. Ir štai kodėl. 

Vieną praeitų metų rytą pabu-
dau, saulei spiginant man į veidą.
Pažvelgiau pro savo trobelės medyje
langą. Buvo labai karšta, sausa die-
na. Visus kankino sausra, gyvūnai
grūmėsi dėl vandens. Aš buvau dar
vieno puodelio neišgėręs, taigi tu-
rėjau atsargų. Ėjo diena po dienos,
bet neiškrito nė lašo lietaus. Tigras
– žvėrių vadas, stipriausias iš jų, to-
dėl jis ir išėjo ieškoti vandens. Po ke-
lių dienų grįžo labai ištroškęs ir vos
gyvas. Jo pavaldiniai jam atidavė
visą dar turėtą vandenį. 

Tą naktį vyko visų miško gyventojų susirinkimas.
„Ar yra savanorių, kurie eitų parnešti vandens?” – pa-
klau sė Tigras. Visi kažką murmėjo, siūlė, kas turėtų
eiti, bet niekas net nepažvelgė į mane. Žinojau, kad esu
lėtas, bet juk buvau nukeliavęs ir šen, ir ten. Gal bū-
tent aš galėsiu surasti vandens? „Siūlausi aš!” – su-
rikau iš visų jėgų. Tigras pratrūko juoktis: „Toks lė-
tas? Tau nieko neišeis”. Šimpanzė priėjo prie Tigro ir
tarė: „Miško įstatymas kiekvienam leidžia būti sa-
vanoriu”. „Na, gerai”, – sutiko Tigras. „Kas norėtų ly-

dėti Tinginį”? Minia ilgam nutilo. „Aš!” – suklykė Pa-
pūga ir atskrido prie manęs. „Gerai, – tarė Tigras,  –

nuspręsta. Mūsų gyvenimas pri-
klausys nuo judviejų. Linkime
jums sėkmės”.

Nelabai supratau, ką daryti.
„Ir kam aš pasisiūliau?” – vis
graužiausi. Aš juk tikrai negaliu
greitai paeiti. Bet pagalvojęs nu-
sprendžiau, kad galėčiau nu-
skristi vandens ieškoti. Kaip
skristi, aš neturėjau žalio su-
pratimo, bet tai buvo vienintelis
būdas. Supratau, kad Papūga
man galės padėti. Ji juk skraido!
Man reikia sparnų. Kur juos
gauti? Turiu sakų, galiu sukli-
juoti, ką reikia, o pagrindui pa-
naudoti lazdeles. Reikia ir dide-
lių lapų. Puiku! Pradėjau darbą
lėtai, bet atkakliai. Papūga man
padėjo susirinkti tinkamas me-
džiagas, nes aš juk viską darau
lėtai. Po kelių dienų sparnai
buvo baigti. Papūga pasakė: „At-

rodo gražūs ir tvirti, viskas turėtų pasisekti”.
Užlipau ant medžio šakos, užsidėjau sparnus. Pa-

pūgos akyse švietė viltis, tai mane padrąsino. Šokau
žemyn, ir išskleisti sparnai mane pakėlė. Vaizdas už-
būrė ir išsklaidė baimes. Džiunglės, iš aukštai žiūrint,
atrodė mažos. Sparnai plasnojo, kaip aš ir planavau,
tad gal pasiseks išgebėti džiunglių gyvūnus? Nu-
skridau į priešingą pusę, nei  buvo nuėjęs Tigras. Gal
ta kryptimi skrisdamas rasiu vandens? Buvo sunku
išlaikyti pusiausvyrą, bet po kurio laiko išmokau. Stai-

ga pradėjau
kristi, nes vė-
jas visai nuri-
mo. Žemė   ar-
tėjo, išsigan-
dau, kad nu-
krisiu. Kai jau
visai netekau
vilties, vėjas
vėl pakilo. Ma -
no kojos lietė
medžių viršū-
nes. Nurimau,
kai šalia pa-
mačiau Papū-
gą, kuri pa-
guodė, kad vis-
kas gerai. Skri-
dome visą nak-
tį, kol pagaliau
žemai pamatėme mėnulio šviesos atspindį. Juk tai...
Negali būti! Tai iš tiesų buvo vandens telkinys! Nu-
sileidau ant palmės. Mes sočiai atsigėrėme ir tuoj pat
užmigome. Kitą rytą prisipylėme indus, kuriuos bu-
vome prisirišę prie savęs. Įlipau į patį aukščiausią
medį ir vėl šokau, šį kartą labiau pasitikėdamas sa-
vimi. Vandens svoris tempė mane žemyn, todėl skris-
ti buvo sunku. Jau sutemus, visiškai nuvargę, mudu
su Papūga pamatėme savo džiungles!

Laimingi, nors ištroškę gyvūnai mus sveikino.
Mes visiems davėme atsigerti. Tigras priėjo prie ma-
nęs ir pasakė: „Tinginy, tu galbūt lėčiausias, tu ne pats
stipriausias, bet tu tikrai esi drąsiausias iš mūsų visų,
tu – tikras didvyris!”.

Paula Martinson, 4b kl.

Dėdė Ruduo

Kiekvienais metais rugsėjo pirmąją dieną atsi-
bunda dėdė Ruduo. Jis ilgai rąžosi ir žiovauja.
Ateina jo padėjėjai: Vėjas, Audra ir Šaltis. Jie

visi kartu nudažo medžius ryškiomis auksine, oran-
žine ir raudona spalvomis. Medžiai dainuoja ir di-
džiuojasi savo nauju darbužiu, kai vėjas švilpauja po
jų lapus ir šakas. Dėdė Ruduo išbraukė medžius iš
savo darbų sąrašo ir įniko į kitą darbą.

Jis su padėjėjais pradėjo traukti išsipūtusius mo-
liūgus iš žemės. Moliūgai ridinėjosi purve ir kikeno
kaip vaikai.

Pradėjo siautėti dėdės Rudens padėjėja Audra:
sudundėjo galingas griaustinis ir žaibas apšvietė visą
dangų. Pūtė smarkus Vėjas ir Šaltis išgąsdino visus
gyvūnus, todėl jie bėgo slėptis į savo urvus. Visur
skraidė nudraskyti lapai, o medžiai verkė. Lietus nu-
plovė moliūgus ir tada  jų oranžinė spalva švietė pur-
ve.

Dėdė Ruduo apžiūrėjo savo darbus ir laimingas
nuėjo miegoti iki kitų metų.

Izabelė Vilimas, 7 kl.

Piktas Ruduo

Ruduo dažniausiai būna geras ir gražus, bet šis
Ruduo, apie kurį jums papasakosiu, piktas.
Tik iš-

ėjus vasarai,
s p a r č i a i s
žingsniais at-
eina piktas
Ruduo. Jis ne-
kenčia vasa-
ros grožio, to-
dėl viską nai-
kina. Jei vie-
ną daiktą ban-
do sušaldyti,
tai šalna viską
aplinkui pa-
liečia. Vieną
dieną atėjo
piktas Ruduo
ir sušaldė gė-
les, žoles ir ki-
tus gležnus
augalus. Sode

jis tuomet pamatė vieną linksmą mergaitę, kuri buvo
atėjusi skinti obuolių. Piktas Ruduo pripuolė ir nu-
pūtė visus obuolius ant žemės. Mergaitė nuliūdo, pa-
mačiusi purvinus obuolius, todėl ji nutarė skinti sly-
vas. Piktas Ruduo ir slyvas nupurtė. Mergaitė ne-
galėjo patikėti savo akimis, ką mato, ir nesuvokė, kas
čia vyksta. Ji dar pastebėjo prisirpusias kriaušes ir
nuėjo jų skinti, bet piktas Ruduo ir ten pripuolė, ir
nupurtė kriaušes. Jos visos gulėjo ant žemės. Mer-
gaitė verkdama su tuščiu krepšeliu grįžo namo ir
liūdnai pažvelgė pro langą. Sode pamatė žmogaus si-
luetą. Ji nubėgo per lauką paskui tą figūrą ir ją pa-
gavo, tada tris kartus sušuko:

Ruduo, ruduo, ruduo!
Tai buvo burtažodis, todėl piktas Ruduo dingo ir

nuo tos dienos buvo gražus Rudenėlis.
Renata Sujeta, 6 kl.

Atėjo auksinis Ruduo

Atėjo auksinėmis kojomis Ruduo, nusimovė savo
raudonus batus ir užmigo. Viskas žemėje ma-
loniai atvėso. Įvairių spalvų lapai krito ir sukūrė

spalvingą gamtos paveikslą. Visi grybai, o ypač ba-
ravykai, spruko bėgti ir slėptis nuo mažų vaikų.
Obuoliai papt papt ant žemės vienas paskui kitą nu-
riedėjo. Visi gy-
vūnai gavo sig-
nalą, kad jau at-
ėjo Ruduo, va-
dinasi, reikia
pasiruošti žie-
mai: puolė
kaupti maisto
atsargas ir slėp-
tis savo urve-
liuose. Vaikai
šiltai apsirengė
ir džiaugda-
miesi bėgiojo,
juokėsi raudo-
nais žandais.
Soduose ant
šakų kabo kieti
r u d e n i n i a i
obuoliai, o iš
saldžių vasaros
uogų pagamino

limonadą. Mama kviečia vaikus iš sodo:
Vaikai, ateikite! Važiuojame į ūkį.
Visi vaikai klupdami bėga, sėda į automobilius

ir laimingi važiuoja kalnais ir kloniais, grožėdamiesi
gamta ir džiaugdamiesi, kad atėjo gražuolis Ruduo. 

Ir jeigu tu nueisi prie moliūgų lauko, tai pama-
tysi saldžiai miegantį didelį didelį Rudenį.

Karolina Ličkūnaitė, 7 kl.

Auksinis Ruduo

Vieną dieną Ruduo atsikėlė ir pažvelgė į kalen-
dorių – rugsėjo pirma. Ruduo nenorėjo eiti į su-
sitikimą su žiema,  bet reikėjo. Jis pasiėmė savo

krepšį, įsidėjo auksinių lapų, obuolių, moliūgų ir
daug vėjo. Ir išėjo iš namų.

Fa lia lia lia, ū,ū,ū, ateinu, ateinu!
Rudens krepšys perplyšo – atsirado skylė. Vie-

nas po kito ėmė kristi auksiniai lapai. Po trijų sa-
vaičių ėmė byrėti obuoliai. Vienas po kito. Po savaitės
iškrito moliūgai. Vienas po kito. Po trijų dienų ir vė-
jas iškrito iš maišo. Ruduo vis dar toliau ėjo. Po tri-
jų mėnesių Ruduo pasiekė žiemos namus. Žiema buvo
Rudens žmona, todėl kiekvienais metais jis lanko ją.
Jam liko tik kelios dienos, nes išseko jo laikas – pri-
valo greitai eiti
atgal ir rinkti vi-
sus iškritusius
lapus, obuolius,
moliūgus. Tik
vėjus žiemai pa-
lieka. Dabar
buvo žiemos lai-
kas eiti pas bro-
lį Pavasarį, o Ru-
duo ilgai ilsėsis.
Jis miegos ir
miegos, tad atsi-
sveikina iki kitų
metų. Kol jis
miega, mes kar-
tais girdime tą
pačią dainą: fa
lia, lia, lia, ū, ū,
ū, ateinu, atei-
nu!

Patricija Pupinė, 
6 kl.

Savanoris Tinginys.
Paula Martinson piešinys.

Paula Martinson.
Šeimos albumo nuotr. 

Renata Sujeta..    Šeimos albumo nuotr.
Karolina Ličkūnaitė.

Šeimos albumo nuotr.
Patricija Pupinė. 

Šeimos albumo nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

liEtUVA iR pAsAUlis

Prezidentė D. Grybauskaitė vyks į Ukrainą
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Pre-

zidentė Dalia Grybauskaitė kitą savaitę
planuoja vykti į Ukrainą palaikyti uk-
rainiečių. Valstybės vadovė pabrėžia,
kad būtina stiprinti visokeriopą pa-
galbą Ukrainai, kadangi Ukrainos sau-
gumas yra neatsiejamas nuo Lietu-
vos ir visos Europos saugumo.

Jau dabar Lietuva padeda ukrai-
niečiams ginkluote, kariniais moky-
mais, priima reabilitacijai sužeistus
Ukrainos karius.

Užsienio reikalų ministras Linas

Linkevičius paragino Europos Sąjun-
gą (ES) įvesti papildomas sankcijas Ru-
sijai, užėmusiai tris Ukrainos laivus
Kerčės sąsiauryje netoli Maskvos anek-
suoto Krymo.

Pasak jo, ES turėtų įvesti sankci-
jas Juodosios jūros laivyno vadovybei
ir operaciją sąsiauryje vykdžiusiems
kariams.

Po Rusijos agresijos Azovo jūroje
Lietuva svarsto galimybę dar labiau su-
stiprinti karinę paramą Ukrainai, tvir-
tina prezidentė Dalia Grybauskaitė.

URM smerkia Rusijos Federacijos veiksmus
Vilnius (URM inf.) – Užsienio rei-

kalų ministerija griežtai smerkia lapk-
ričio 25 d. Rusijos Federacijos veiks-
mus prieš Ukrainos karinio jūrų lai-
vyno laivus, kurių pasekoje buvo fi-
ziškai užblokuota prieiga į Azovo jūrą,
taranuoti ir apšaudyti Ukrainos laivai,
sužeisti Ukrainos jūreiviai, laivai kar-
tu su įgulomis neteisėtai sulaikyti.

Pabrėžiame, kad šie provokaci-
niai Rusijos Federacijos veiksmai pa-
žeidžia Ukrainos suverenitetą, terito-
rinį vientisumą, esminius tarptautinės
teisės principus ir negali būti kvalifi-
kuojami kitaip negu atviros karinės
agresijos aktas prieš Ukrainą.

Lietuva nepripažįsta neteisėtos
Krymo aneksijos, smerkia neteisėtą
Kerčės tilto statybą bei eksploataciją,
Rusijos Federacijos vykdomą Krymo
pusiasalio ir Azovo jūros militarizaci-
ją bei Ukrainos Azovo jūros uostų blo-
kadą. Lietuva ragina Rusijos Federaciją
nedelsiant nutraukti agresyvius veiks-
mus prieš Ukrainą, paleisti sulaikytus
Ukrainos laivus ir jų įgulas bei atkur-
ti netrikdomą navigaciją Azovo jūroje.

Kviečiame tarptautinę bendruo-
menę griežtai pasmerkti nepateisina-
mus Rusijos veiksmus ir imtis visų
priemonių, kad jie būtų nedelsiant
nutraukti.

Seimas paragino NATO aljansą
Vilnius (BNS) – Rusijai apšau-

džius ir užėmus tris Ukrainos karinius
laivus Kerčės sąsiauryje netoli Kry-
mo, du Lietuvos Seimo komitetai pa-
smerkė Maskvos veiksmus ir paragi-
no NATO sustiprinti buvimą Juodojoje
jūroje. Pareiškimą dėl Rusijos agresi-
jos prieš Ukrainą paskelbė Seimo Už-
sienio reikalų bei Nacionalinio sau-
gumo ir gynybos komitetai.

Dokumente Rusija raginama ne-
delsiant nutraukti provokacinius
veiksmus prieš Ukrainą, grąžinti areš-

Premjeras susitiko su Prancūzijos ambasadore 
Vilnius (Vyriausybės inf.) – Mi-

nistras pirmininkas Saulius Skverne-
lis susitiko su Prancūzijos ambasadore
Lietuvoje Claire Lignieres-Counathe
ir aptarė bendradarbiavimo potencia-
lą, partnerystės stiprinimo galimybes. 

Vyriausybės vadovas informavo,
kad siekiant didesnės konkurencijos
mažmeninėje prekyboje laukiame ir
Prancūzijos kompanijų atėjimo į au-
gančią Lietuvos rinką.

„Regime, kad turistai iš Prancū-
zijos vis labiau domisi Lietuva ir sie-
kiame skatinti žmonių tarpusavio kon-
taktus, prancūzų kalbos sklaidą Lie-
tuvoje”, – sakė premjeras.

Labai vertinamas Prancūzijos so-
lidarumas bei indėlis stiprinant Lie-
tuvos ir viso Baltijos regiono saugumą,
ypač sveikintinas Prancūzijos karių da-
lyvavimas  NATO sąjungininkų pajė-
gose mūsų šalyje. Svarbu toliau stip-
rinti ES ir NATO valstybių narių ben-
dradarbiavimą kovojant su hibridinė-
mis grėsmėmis, derinant išteklius, kei-

čiantis patirtimi ir geriausia praktika. 
Pasak premjero, turėtume išlai-

kyti transatlantinį ryšį ir JAV daly-
vavimą Europoje. Paralelinių inicia-
tyvų kūrimas gali sujaukti esamą sau-
gumo architektūrą Europoje. 

Akcentuota, jog Lietuva vertina
principingą Prancūzijos poziciją Ru-
sijos atžvilgiu. Reikalinga Europos
vienybė atsakant į Rusijos keliamas
grėsmes. Vakar dienos įvykiai Azovo
jūroje dar kartą patvirtina taikomų
sankcijų Rusijai prasmingumą.

Išleistas medalių rinkinys
Vilnius (Verslo žinios) Kolekci-

ninkų džiaugsmui išleistas riboto ti-
ražo bronzos medalių rinkinys „Lie-
tuvos nepriklausomybės kovos 1918–
1923”, skirtas Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmečiui paminėti.

Rinkinį sudaro 7 medaliai, skirti
atminti Lietuvos savanorius, šaulius,
partizanus, pažymėti kovas su bolše-

vikais, bermontininkais, lenkais, Klai-
pėdos sukilimą. Visų medalių reverse
nukaldintas Vyčio kryžiaus ordinas.

Iš viso pagaminta 1 000 vienetų
rinkinių. Tai gilaus reljefo medaliai,
kiekvieno masė yra 110 g, skersmuo –
61 mm. Medaliai nukaldinti šimtame-
tes tradicijas turinčioje „Mauqoui”
kalykloje Belgijoje.

Ukrainoje įvesta karo padėtis
Maskva (BNS) – Ukrainos Aukš-

čiausioji Rada pritarė prezidento Pet-
ro Porošenkos siūlymui įvesti dalyje ša-
lies karo padėtį po savaitgalį įvykusios
Rusijos ir Ukrainos karinių laivų konf-
rontacijos Kerčės sąsiauryje.

Lapkričio 25 dienos incidentas
prie Rusijos aneksuoto Krymo pusia-
salio, kai Rusija apšaudė ir užėmė tris
į Kerčės sąsiaurį įplaukusius Ukrai-
nos karinio jūrų laivyno laivus, reikš-
mingai padidino įtampą regione bei iš-
provokavo nuogąstavimus, kad padėtis
gali dar paaštrėti.

Rusija kaltina Ukrainą, esą jos lai-
vai pažeidė šalies teritorinius vandenis.
Tuo tarpu Kijevas tvirtina, jog Azovo
jūra, į kurią plaukė laivai, pagal Rusi-
jos ir Ukrainos susitarimą yra laikoma
bendro naudojimo vandenimis, o rusai

dėl laivų maršruto buvo įspėti.
Vakarų lyderiai ir diplomatai ra-

gino abi šalis neaštrinti konflikto, o
JAV kaltino Rusiją dėl „draudžiamų
veiksmų” per minimą incidentą, kuris
smarkiai padidino įtampą tarp abiejų
kaimynių. Įtampa tvyro nuo 2014 metų,
kai Rusija atplėšė nuo Ukrainos ir
aneksavo Krymą, ir ėmė remti sepa-
ratistus Rytų Ukrainoje.

P. Porošenka paprašė parlamento
paskelbti karo padėtį, kurios šalis ne-
buvo įvedusi net per intensyviausias
kovas Rytų Ukrainoje, kur jau žuvo
maždaug 10 tūkst. žmonių.

Karo padėtis įvedima 30-čiai dienų
nuo lapkričio 28-osios. 

Ukrainos gynybos ministerija pra-
nešė, kad kariams šalyje paskelbta vi-
sapusiška kovinė parengtis.

JT vadovas ramina Rusiją
Jungtinės Tautos (BNS) – Uk-

raina ir Rusija turi pademonstruoti
„didžiausią santūrumą”, pareiškė JT
generalinis sekretorius Antonio Gu-
terres, siekdamas sumažinti įtampą
tarp šių šalių, labai paaštrėjusią po sa-
vaitgalį  Kerčės sąsiauryje įvyku-
sios konfrontacijos.

Jo raginimas nuskambėjo Rusijos
prezidentui Vladimirui Putinui per-
spėjus Ukrainą nesiimti jokių „neap-

dairių veiksmų”, kai Ukraina įvedė
karo padėtį, reaguodama į Rusijos
įvykdytą ukrainiečių trijų karinių lai-
vų užgrobimą.

JT vadovas paragino abi šalis „ne-
atidėliojant imtis veiksmų šiam inci-
dentui suvaldyti ir visomis įmano-
momis taikiomis priemonėmis ma-
žinti įtampą, kaip tai numatyta Jung-
tinių Tautų chartijoje”.

Washingtonas perspėja Rusiją 
Jungtinės Tautos (BNS) – Jung-

tinės Valstijos įspėjo Rusiją, kad „drau-
džiami veiksmai”, tokie kaip Ukrainos
laivų užėmimas Azovo jūroje, užkerta
kelia normaliems Washingtono ir
Maskvos santykiams.    

JAV ambasadorė prie Jungtinių
Tautų Nikki Haley skubiai sušaukta-
me Saugumo Tarybos posėdyje dėl
įvykusios konfrontacijos kaltino Mask-
vą. Anot jos, laivų užėmimas yra
„šiurkštus Ukrainos teritorinio suve-
reniteto pažeidimas”.

Tačiau diplomatė konkrečiai ne-
užsiminė apie galimas naujas sankci-

jas Maskvai. Ji paragino imtis veiks-
mų sumažinti įtampą dėl Krymo, kurį
Rusija atplėšė nuo Ukrainos 2014 me-
tais. Tarptautinė bendrija šios anek-
sijos nepripažįsta.  

Savo ruožtu JAV prezidentas Do-
nald Trump sakė, kad jis nepritaria
tam, kas vyksta, tačiau mano, kad Eu-
ropos šalių vyriausybės suvaldys šią
krizę.  

JAV valstybės sekretorius  Mike
Pompeo pasmerkė „agresyvius Rusijos
veiksmus” ir paragino Maskvą grą-
žinti Ukrainai sulaikytus laivus bei jū-
reivius.

Įkalintas buvęs D. Trump patarėjas G. Papadopoulos
Washingtonas (ELTA) –

Buvęs Donald Trump rinkimų
kampanijos patarėjas, kurio
ryšiai su Rusija paskatino
pradėti tyrimą dėl galimo rin-
kimų štabo bendrininkavimo
su Maskva, lapkričio 26 dieną
pradėjo atlikti dviejų savaičių
laisvės atėmimo bausmę.
Areštas jam skirtas už mela-
gingų parodymų Federali-
niam tyrimų biurui davimą.

Į minimalaus saugumo
federalinį kalėjimą Oxforde,
Visconsino valstijoje, George
Papadopoulos pateko praėjus
daugiau nei metams po to,
kai pripažino savo kaltę vie-
noje iš pirmųjų specialiojo
prokuroro Robert Mueller
pradėtų bylų.

Jis – jau antrasis asmuo, kuriam
R. Mueller tyrime skirta laisvės at-
ėmimo bausmė. Pirmasis buvo teisi-
ninkas iš Londono Alex Van Der
Zwaan, kuriam buvo skirtas 30 dienų
areštas. Bausmė jam teko už melavimą
apie darbą su Donald Trump rinkimų
kampanijos vadovu Paul Manafort.

Pačiam P. Manafort gresia daugiau
nei 10 metų nelaisvės dėl kaltinimų pi-
nigų plovimu ir neteisėtu lobizmu. Jo
teismas vyks kitų metų vasarį.

G. Papadopoulos gyvendamas Lon-
done, užmezgė kontaktus su svarbiais
su Rusija siejamais pareigūnais. 

Vienas iš šių asmenų, paslaptingas
akademikas Joseph Mifsud, G. Papa-
dopoulos perdavė, kad Maskva turi D.
Trump varžovę Hillary Clinton komp-
romituojančios informacijos.

G. Papadopoulos apie savo kon-
taktus ir susitikimus su rusais nuolat
informuodavo D. Trump rinkimų štabą. 

Jis galiausiai pripažino kaltę ir pa-
žadėjo bendradarbiauti su tyrėjais. 

Įkalintas buvęs D. Trumpo patarėjas G. Papadopou-
los. Scanpix nuotr.

Ministras pirmininkas S. Skvernelis priėmė
Prancūzijos ambasadorę Claire Lignieres-
Counathe. Lrv nuotr.

tuotus laivus, išlaisvinti sulaikytus
jūreivius ir kompensuoti nuostolius,
taip pat užtikrinti laisvą Ukrainos lai-
vų pateikimą į šalies uostus Azovo jū-
roje, kaip numato tarptautinė teisė.

„Komitetai kviečia NATO sustip-
rinti savo buvimą Juodojoje jūroje,
kreipiasi į Europos Sąjungos valstybes
nares, ES institucijas ir ragina išplės-
ti politines ir ekonomines sankcijas Ru-
sijos Federacijai, taikomas dėl jos ag-
resijos prieš suverenią Ukrainos vals-
tybę”, – nurodoma pareiškime.
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Nemokamos programos „Windows“ sistemai

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų lapkričio 28 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,64 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,60 €

Regionų verslui skatinti skiriama
23 mln. eurų Europos Sąjungos para-
mos – subsidijos bus skiriamos tech-
nologijoms ir gamybos pastatams, pra-
nešė Ūkio ministerija.

Parama projektui neviršys 0,5
mln. eurų. Finansavimo intensyvu-

mas labai mažoms ir mažoms įmo-
nėms sieks 45 proc., o vidutinėms – 35
proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Grąžintina 5 metų trukmės subsi-
dijos dalis svyruos nuo 5 proc. iki 10
procentų.

BNS

Regionų verslui skatinti – 23 mln. eurų

Per dešimt šių metų mėnesių Lie-
tuvoje realizuota 25 mln. litrų mažiau
alkoholinių gėrimų nei pernai.  Ne-
paisant to, Seimas toliau diskutuoja
apie mokesčių didinimą. Tuo tarpu pa-
našų rinkos nuosmukį išgyvenusios
Estijos parlamentas šią savaitę priėmė
įstatymą, atšaukiantį 2019 ir 2020 me-
tais numatytus akcizų didinimus.

Kaip teigia Legalaus verslo aljan-
so prezidentas Romas Apulskis, Lie-
tuvoje alkoholio suvartojimas mažėja
jau eilę metų, dėl pakeltų akcizų ir įves-
tų apribojimų antri metai iš eilės
reikšmingai krenta visų kategorijų
gėrimų realizacija.

„Spirituotų vynų pernai per 10
mėnesių buvo parduota 5,6 mln. litų,
šiemet – jau tik 2,5 mln., stipriųjų gė-
rimų atitinkamai pernai 26,1 mln. lit-
rų, šiemet  24,2 mln. litrų, alaus pernai
apie 200  mln. litrų, kai šiemet  per 10
mėnesių buvo realizuota tik 184 mln.

litrų. Klausimas – ar taip krenta var-
tojimas, ar auga šešėlinė rinka, o gal
lietuviai dar aktyviau ėmė apsipirki-
nėti Lenkijoje”, – pasakoja R. Apulskis.

Panaši situacija susiklostė Estijos
rinkoje – dėl eilę metų didintų akcizų
tarifų, estai ėmė masiškai apsipirkinėti
Latvijoje. Estų analitikai įvertino, kad
dėl šios priežasties Estija kasmet ne-
tenka keliasdešimt milijonų eurų, to-
dėl  Estijos parlamentas priėmė spren-
dimą atšaukti 2019 ir 2020 metais nu-
matytus akcizų didinimus. Tuo tarpu
Lietuvos Respublikos Seimo narys,
sveikatos ministras, Aurelijus Veryga
pasiūlė kitais metais dar 10 procentų
didinti akcizą stipriesiems gėrimams.
Kitas Seimo narys Antanas Matulas
atitinkamai pasiūlė 20 procentų. Kodėl
siūlymai skirti tik vienai ir toli gražu
ne didžiausiai gėrimų kategorijai – ne-
aišku.

„Verslo žinios”

Estija mažina akcizą alkoholiui, Lietuva didina

Didesnę ar mažesnę darbuotojų
kaitą patiria kiekviena bendrovė. Vis
dėlto net ir atsisveikindama su ko-
mandos nariu organizacija gali išpeš-
ti naudos.

Nereikėtų pykti ant įmonę palie-
kančio specialisto, verčiau susėsti, ra-
miai pasikalbėti ir išsiaiškinti jo spren-
dimo priežastis, požiūrį į organizaciją,
paprašyti nurodyti taisytinus daly-
kus. Būtent tam ir skirtas paskutinis
pokalbis su darbuotoju.

Ko paklausti išeinančiojo

Kokios priežastys paskatino ieškoti
kito darbo?

Dėl kokių priežasčių svarstytu-
mėte grįžti į šią įmonę?

Kaip manote, ar vadovybė pakan-

kamai įvertina komandos narių darbą
ir tinkamai tai parodo?

Ar pakito jūsų pareigos per tą lai-
ką, kiek dirbote įmonėje?

Ar sudarytos darbo sąlygos padėjo
siekti iškeltų tikslų?

Ar turėjote galimybių  tobulinti
savo įgūdžius, įgyti naujų kompeten-
cijų?

Kas labiausiai patiko kasdieniame
darbe?

Ką organizacijoje reikėtų patobu-
linti?

Kas padidintų įmonės darbuotojų
motyvaciją?

Kokiomis mintimis norėtumėte
pasidalyti prieš uždarydamas šios or-
ganizacijos duris?

„Verslo žinios”

Ko paklausti išeinančio darbuotojo

Čia jūs galite būti ramūs, virusų ne-
parsisiųsite.  Svetainės su nemo-
kamomis „Windows” sistemai skir-

tomis programomis dažnai yra pavo-
jingų virusų šaltiniai, kurie yra atsi-
siunčiami kartu su programine įranga,
arba vietoj jos.

„Ninite”
„Ninite” yra lengviausias būdas

gauti visą nemokamų programų rin-
kinį.  Svetainėje reikia pažymėti pa-
geidaujamą programinę įrangą ir at-
sisiųsti specialiai sukurtą diegimo
programą. Jos paleidimas įjungia au-
tomatinį pasirinktos programinės
įrangos atsisiuntimą ir įdiegimą jūsų
kompiuteryje. Diegimas vyksta foni-
niame režime be patvirtinimų ir pa-
pildomų susitarimų.  Naudodama tą
patį failą, programinė įranga vėliau
gali būti atnaujinama, atsisiunčiant
naujausias programų versijas.

„Softpedia”
Tai vienas iš didžiausių tinklala-

pių, leidžiantis ieškoti ir parsisiųsti rei-
kalingą programinę įrangą. Jo biblio-
tekoje yra šimtai tūkstančių skirtingų
programų, komunalinių paslaugų ir
draiverių. Visi jie reguliariai atnauji-
nami, siekiant užtikrinti, kad varto-
tojai gautų tik aktualiausias ir nau-
jausias versijas.

„Softpedia” išsiskiria savo patogia
ir greita paieška, susieta su operacine
sistema ar programinės įrangos li-
cencija. Čia rasite rezultatų rūšiavimą
pagal kategoriją, reitingą, parsisiun-
timų skaičių ir naujus elementus. 

„MajorGeeks”
Svetainė atnaujinamas kiekvie-

ną dieną, papildant programinės įran-
gos bazę naujausia programų versija.

Kairėje svetainės pusėje yra gali-
ma programų paieška pagal skyrių, o
žemiau – pagal pavadinimą. Dešinėje
visada galite rasti populiariausiųjų
reitingą. Pagrindiniame bloke rodomi
naujausieji leidiniai, naujienos, ap-
žvalgos ir vadovai.

Tarp geriausių pasaulyje du laimėtojai iš Lietuvos
2018 m. lapkričio 27

d., paskelbti 2018 metų
Jungtinių Tautų globoja-
mų Pasaulio viršūnių ap-
dovanojimų (angl. World
Summit Awards, WSA,
www.worldsummita-
wards.org) nugalėtojai –
po 5 geriausias pasaulyje
skaitmenines inovacijas
8-se konkurso kategorijo-
se. Į geriausių pasaulyje
skaitmeninių sprendimų
keturiasdešimtuką šie-
met pateko net du Lietu-
vos nominuoti projektai:
verslo bei komercijos ka-
tegorijoje nugalėjęs „Pul-
setip” ir mokymo bei švie-
timo kategorijoje – Kompiuteriukai
vaikams (Kompiuteriukų paramos fon-
das).

Lietuvių sukurtiems sprendi-
mams teko įveikti nemažą atranką  –
WSA konkurse varžėsi 430 nominuotų
skaitmeninių sprendimų iš 180 viso pa-
saulio valstybių. 

Šiuos sprendimus vertino įvai-
riems pasaulio regionams atstovau-
jančios Didžiosios žiuri ekspertai, at-
sižvelgdami į jų idėją, techninį įgy-
vendinimą ir indėlį į skaitmeninės at-
skirties mažinimą. 40 nugalėtojų šie-
met atstovauja 26 pasaulio valstybėms:
nuo Čilės iki Norvegijos, nuo Lietuvos
iki Šri Lankos. 

Laimėjimu džiaugiasi ir iniciaty-
vos „Kompiuteriukai vaikams” – di-
džiausios nevyriausybinės IT eduka-
cinės kampanijos Lietuvoje, skirtos di-
dinti Lietuvos vaikų kompiuterinį raš-
tingumą ir kūrybiškumą – komanda. 

„Kompiuteriukus dalinome rem-
damiesi kitų šalių praktika, tačiau
iniciatyvą vykdėme unikaliai, įsi-
klausydami į Lietuvos kontekstą. Bu-
vome kitokie: drąsiai darėme tai, kas
mums atrodė reikalinga – siekėme su-
rengti kuo daugiau mokymų, įtraukti
kuo daugiau moksleivių, savanorių ir

mokytojų įdomia ir paprasta forma
mokytis programavimo. Tai, kad šian-
dien gavome tarptautinį apdovanojimą,
yra didžiausias įvertinimas, dar la-
biau įkvepiantis mūsų komandą dirb-
ti inovatyvaus švietimo link! Dabar tu-
rime pasaulio patvirtinimą, kad Lie-
tuvoje savo rankomis kiekvienas gali
daryti didžiulius dalykus, tereikia ryž-
to ir noro dirbti”, – sako projekto va-
dovė Viltautė Žvirzdinaitė.

Nugalėtojų sveikinimo ir pager-
bimo ceremonija, kartu su nugalėto-
jams skirtais susitikimais, mokymais
ir prisistatymo renginiais, vyks 2019 m.
kovo mėn. Cascais (Portugalijoje) vyk-
siančio globalaus „World Summit
Awards” kongreso metu.

Pasaulio viršūnių apdovanojimai –
pasaulinė iniciatyva, inicijuota Jung-
tinių Tautų 2003 m., kai Ženevoje įvy-
ko pirmasis Pasaulio viršūnių suva-
žiavimas informacinės visuomenės
klausimais (angl. World Summit on In-
formation Society, WSIS). Konkurso
tikslas – atrasti ir pagerbti geriausias
pasaulyje skaitmenines inovacijas,
prisidedančias prie Jungtinių Tautų iš-
keltų Darnaus vystymosi tikslų.

IVPK, RRT

Kompiuteriukų išdalinimo vaikams žemėlapis. 
„Naujasis knygnešys” nuotr.

„FileHippo”
Dar viena gana sena, bet vis tiek

aktuali svetainė, kurioje yra daugiau
kaip 20 000 skirtingų programų.  Ji
kasdien atnaujina duomenų bazę nau-
jausiomis programinės įrangos versi-
jomis.  Jei reikia, visada galite atsi-
siųsti seno leidimo programą, jei, pa-
vyzdžiui, naujoji jums nepatinka.

Reikalingas programas galite at-
sisiųsti atskirai arba per firminę die-
gimo programą. Pastaroji automatiškai
atnaujins visas programas, įdiegtas
per „FileHippo”.

„Download Crew”
Nepaisant gana perkrautos pa-

grindinio puslapio išvaizdos, „Download
Crew” gali būti labai naudinga nišinių
programų paieškai. Tuo įsitikinti gali-
te atidarydami populiarų programų są-
rašą kiekviename iš galimų sky-
rių. Yra įprasta paieška pagal žodžius.

Kiekviena programa, esanti kate-
gorijų sąraše papildoma trumpa cha-
rakteristika, apibūdinančia jos pa-
grindines savybes. Net turėdami mi-
nimalias anglų kalbos žinias galite
lengvai suprasti, apie ką jose rašoma.

„FileHorse”
Svetainė orientuojasi tik į naudin-

giausią ir kokybiškiausią programinę
įrangą, kuri dažniausiai reikalinga var-
totojams.  Antivirusai, naršyklės, re-
daktoriai, grotuvai – visa tai yra čia, ta-
čiau nėra specializuotų programų.

„FilePuma”
Ši svetainė yra panaši į ankstes-

niąją savo pavadinimu ir programinės
įrangos skirsniais, tačiau ji turi ma-
žesnį reklamos kiekį ir paprastesnę są-
sają.  Jei vartotojams reikalinga pa-
galba, pagrindiniame puslapyje, galite
rasti „Google Translator” – automati-
nį puslapių vertimo valdiklį. Tai gali
būti naudinga tiems, kuriems sunku
suprasti anglų kalbą.

Kaip ir daugelis kitų panašių sve-
tainių.

Sugedo.lt 
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Tai testamentas, turintis teisinę galią, istorinę
reikšmę ir dabarčiai. Juo remiantis JAV pre-
zidento T. W. Wilsono paskelbta Deklaracija dėl

tautų apsisprendimo teisės, reikalaujama Mažąją
Lietuvą priglausti prie lietuvių tautos kamieno – prie
Didžio sios Lietuvos, jau atkūrusios savo valstybę.

Jo signatarai – nuo 22 metų (Val teris Didžys) iki
60 metų amžiaus (Martynas Jankus): Jurgis Ar-
našius (46 m. amžiaus), Mikas Banaitis (42 m.), E.
Bendikas, L. Deivikas, Valteris Didžys (22 m.), Vik-
toras Gailius (25 m.), Jurgis Gronavas, Enzys Jago -
mas tas (48 m.), Martynas Jankus (60 m.), Jakūbas
Juška, D. Kalniškys, Kris tupas Kiupelis, Mikelis
Klečkus, Jurgis Lėbartas (49 m.), Mikelis Ly mantas
(apie 30 m.), Mikelis Mačiu lis, Jurgis Margis (apie
28 m.), Kris tupas Paura (mirė 1941 m.), Mikelis Rei-
dys, A. Smalakys, Jonas Užpurvis (49 m.), Jonas Va-
nagaitis (49 m.) ir Fridrikas Sūbaitis. Posėdyje ne-
dalyvavo Erdmonas Simonaitis (30 m.), kuriam rei-
kėjo po atostogų grįžti į Vilnių baigti karinę tarnybą
vokiečių dalinyje (tada Lietuvoje dar buvo dislo-
kuoti Vokietijos saksų kariniai daliniai); Vydūnas
(50 m.), skaitantis paskaitas Berlyne (nedalyvavo),
Vi lius Gaigalaitis (48 m.), Kristupas Lekšas (46 m.). 

Šį lietuvių tautos valios išreiški mą dar reikė-
jo įgyvendinti praktiš kai. Tai buvo itin sudėtinga,
kai karo nugalėtojos didžiosios valstybės spren dė
atskirai savo arba valstybių grupuočių geopolitinius
uždavinius, rūpinosi pirmiausia savais interesais
(išimtis XX a. pradžioje – ne Europos valstybė
JAV).

Tilžės aktas Mažosios Lietuvos 
nepriklausomybės deklaracija (2)

Ir Lietuvos Respublikos, ir Ma žo sios Lietuvos
svarbiausi valstybiniai tautiniai reikalai buvo spren-
džiami Paryžiaus (Versalio) taikos konferencijoje (pra-
sidėjo 1919 01). Jau sausio 9 d. Prūsijos lietuvių or-
ganizacijų ats to vai Tilžės Akto tekstą išdėstė Krei pi-
 mesi į Antantės valstybes, JAV pre zidentą T. W. Wil-
son: lietuvių žemes Mažojoje (Prūsų) Lietuvoje būtina
atskirti nuo Vokietijos ir priglausti prie atkurtos Lie-
tuvos valstybės. Lie tuvos Respublikos delegacija
(vado vas – užsienio reikalų ministras Au gus tinas Vol-
demaras), reikšdama lietuvininkų valią, 1919 m.
kovo 24 d. įteikė Paryžiaus taikos konferencijos pir-
mininkui, Prancūzijos užsienio reikalų ministrui G.
Clemenceau Me morandumą, kuriuo prašoma pripa-

žinti Mažąją Lietuvą Lietuvos
valstybei. Balandžio 8 d. MLTT
per A. Voldemarą perdavė G.
Clemenceau laišką, kuriame
prašoma lietuvių teritoriją (pra-
dedant Geldape ir Dar kiemiu
pietuose, vakaruose – Labgu va,
šiaurėje – Tilže, Ragaine, Klai-
pė da) sujungti su Didžiąja Lie-
tuva. Ba landžio 12 d. Lietuvos
Respublikos delegacija laiške
sąjungininkų (An tan tės šalių)
kariuomenės vyriausiajam va-
dui prancūzų maršalui F. Fo-
 chui prašė atiduoti Nemuno že-
mupį su Klaipėdos uostu ir kad
Lietuvos Respublika galėtų juo
laisvai naudotis. Balandžio 18 d.
vieša Deklaracija pakartotas
lietuvių reikalavimas prijung-
ti Rytprūsių lietuviškas sritis
prie LR. Gegužės 2 d. Taikos
konferencijai įteiktas Komuni-
katas dėl Lie tuvos valstybės
sienų: į LR teritoriją turi įeiti ir
13 Mažosios Lietuvos apskri-
čių: Klaipėdos, Šilutės, Lankos
(Pakalnės), Tilžės, Ragainės,
Pilkal nio, Stalupėnų, Darkie-
mio, Geldapės, Gumbinės, Įsru-
ties, Vėluvos ir Lab gu vos. To-
kios pat teritorijos reikalauta ir
vėliau. 1919 m. gegužės 20 d. lie-
 tuvių delegacija vėl kreipėsi į
Taikos konferencijos pirmi-
ninką – piktinta si, kad taikos
sutartyje siūloma nuo Vokieti-
jos atskirti tik siaurą lietuvi nin-
kų gyvenamą plotą. Tačiau ma-

 žų jų tautų norų nepaisyta. Viską spren dė (ir netei-
singai) Pirmojo pasaulinio karo nugalėtojos – An-
tantės didžiosios valstybės – JAV, Didžioji Brita nija,
Italija, Japonija. 

1919 m. birželio 28 d. Antantės blo ko šalys su Vo-
kietija pasirašė Paryžiaus (Versalio) taikos sutartį (įsi-
galiojo 1920 m. sausio 10 d.). 1919 m. gruodžio 13 d. Pa-
ryžiuje Antantės Aukščiausiosios Tarybos sudarytas
vadovaujamasis organas – Ambasa do rių konferencija
(iš Didžiosios Bri tanijos, Italijos, Japonijos ambasa-
do rių Prancūzijoje; veikė iki 1931 m.; pirmininkavo
Prancūzijos užsienio reikalų ministras) faktiškai
sprendė daugiausia Prancūzijos ir Didžiosios Brita-
nijos valstybinius politinius rei kalus. Pagal taikos su-
tartį nuo Vo kietijos ir jos Rytų Prūsijos provincijos
atskirta tik lietuviškiausia Ma žo sios Lietuvos šiau-
rinė dalis Nemuno žemupio dešiniajame krante, pa-
vadinta Klaipėdos kraštu – vienintelis Lietuvos vals-
tybės išėjimas į Baltijos jūrą.

Tačiau Antantės blokas ir jos vykdomasis organas
Ambasadorių konferencija Klaipėdos kraštą pa-
vedė administruoti Prancūzijai (ji įvedė į Klai-

pėdą savo karinius dalinius, su da rė valdžią). Pran-
cūzija buvo Len kijos tradicinė sąjungininkė ir gynėja;
pati Lenkija pretendavo į Klai pėdos kraštą, ypač į
Klaipėdos uostą ir Nemuno žemupio ruožą. Tuo
buvo nepatenkinti ne tik krašto lietuvinin kai ir vo-
kiečiai, bet ir pati apkarpytomis sienomis Vokietija.
Vyko smarki diplomatinė kova.

Mažlietuviai matė, kad diplomati nėmis prie-

monėmis mažai ką pa sieks. Kovingiausias jų Jonas
Vana gai tis, Birutės draugijos Tilžėje pirmi ninkas (jai
vadovavo 1909–1914 m.) ir laikraščio Birutė redakto-
rius ir leidėjas, dar 1909 m. rašė: „Aš no riu, kad Lie-
tuvoj būtų audra! Lietuvių sielos nyksta. Ne tik lietaus,
bet ir per kūnijos reikia! <...> Audrai užėjus bus, ži-
noma, baisu, o jai praėjus bus ra mu, gražu ir linksma”.

Svarbu, kad 1920 m. kovo 20 d. MLTT deleguoti
keturi atstovai Vi lius Gaigalaitis, Martynas Jan-
kus, Kristupas Lekšas ir Jurgis Strėkys buvo koop-
tuoti į Lietuvos valstybės tarybą Vilniuje. MLTT įga-
liotinius pasveikino LR prezidentas Antanas Smetona
ir LR ministras pirminin kas Ernestas Galvanauskas.
Jie atve žė MLTT rezoliuciją – lietuvininkų valios do-
kumentą – dėl Klaipėdos krašto prijungimo prie LR.
Jų prašymas Valstybės tarybos de jure buvo paten-
kintas. 1922 m. gruodžio 18 d. iš MLTT narių sudarytas
Vyriausias Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas
(VMLGK; pirmininkas Martynas Jankus) buvo vie-
nas sukilimo Klaipė dos krašte organizatorių ir koor-
dinatorių. Sukilimo išvakarėse, 1923 m. sau sio 4 d.,
žurnalo Trimitas rašinyje Lietuvos Respublikos pre-
zidentas Antanas Smetona rašė: 

„Sujungti Klaipėdos kraštą su Didžiąja Lietuva
ar palikti jį, paskelbus freištatu, Prancūzijos ir Len-
kijos žinioje? <...> Didžiosios ir Mažosios Lietuvos
(Klaipėdos) lietuviai tuojau privalo veiksmu įrodyti,
jog lenkiškas Antantės nusistatymas nebus jokiu bū -
du priimtas <...>. Reikia sudaryti faktas, ypač, kad jo
pamate yra šventa lietuvio teisė <...>. Alijantai dar pa-
dė kos, kad pagaliau lietuviai susiprato, sukruto ir savo
sąjūdžiu padėjo teisingai išspręsti Klaipėdos krašto
klau simą. Tad, Dievui padedant, ginkime tai, kas
mums ir mūsų vaikams gerą ateitį lemia”.

1923 m. sausio 7 d. VMLGK Atsi šau kime į pagal-
bą pakvietė Lietuvos šaulius. Tai buvo oficialus pre-
tekstas į Klaipėdos kraštą pasiųsti šaulius ir civilių
drabužiais perrengtus Lietu vos kariuomenės kariš-
kius-savano rius. Be abejo, sukilo ir veikliausi, drą-
 siausi lietuvininkai (manoma, iki 300 ar daugiau žmo-
nių; tarp kitų kovėsi ir lakūnas kapitonas Steponas
Darius). Organizuojant sukilimą Klai pėdoje ir visa-
me krašte daug nu veikė Erdmonas Simonaitis, Lie-
tuvos šaulių sąjungos centro valdybos pir mi ninkas
Vincas Krėvė-Mickevičius, LR ministras pirmininkas
Ernestas Galvanauskas. Sausio 9 d. Šilutėje VMLGK
paskelbė Manifestą, kad vokiškoji Klaipėdos Direk-
torija (vykdomoji valdžia) paleidžiama, krašto val džią
perima VMLGK. Po laimėto 1923 m. sausio 10–15 d. vy-
kusio sukilimo prieš Prancūzijos okupaciją ir po
VMLGK sušaukto Šilutės seimo (da ly vavo net per 120
delegatų) Deklara cijos (priimta sausio 19 d.), kuria iš-
 reikštas Klaipėdos krašto gyventojų noras susijungti
su lietuvių tautos ka mienu, Klaipėdos kraštas vėliau
autonomijos teisėmis buvo prijungtas prie Lietuvos
valstybės. Teisiškai tai padaryta pagal Klaipėdos
krašto Konvenciją (1924 m. gegužės 8 d.; An tantės vals-
tybių Ambasadorių konferencijos sutartis su LR dėl
Klaipė dos krašto); jau 1923 m. vasario 16 d. konfe-
rencija suvereno teises į Kraštą perdavė Lietuvos vals-
tybei. Remian tis Konvencijos priedu Klaipėdos kraš-
to statutu Lietuvos Respublikai Klaipėdos krašte
nustatyta autono mi jos jurisdikcija. Taip mažlietuvių
ir didlietuvių pastangomis šiaurinė Mažosios Lie-
tuvos dalis susijungė su atkurta Lietuvos valstybe.
Mažosios Lietuvos pagrindinė dalis – Karaliau čiaus
kraštas, deja, liko Vokietijos su dėtyje. Lietuvos vals-
tybė įgijo nors Baltijos pajūrio ruožą, išėjimą į jūrą
ir Nemuno žemupio dešinįjį krantą. Štai ką 1920 m.
kovo 20 d. Lietuvos valstybės tarybos posėdyje, priė-
mus keturis Mažosios Lietuvos atstovus į Tarybos su-
dėtį, pasakė lietuvininkų patriarchas Martynas Jan-
kus: „Valdė mus kryžeiviai, lenkai, Valdė mus vi sokie
stonai, Šiandien viršus mūsų ran kose, Šiandien mes
lietuviai po nai”.

Kai kuriuos Tilžės Akto signata rus ir vėlesnius
aktyvius Mažosios Lietuvos kovotojus Vokietijos na-
cio nal socialistų – hitlerinė valdžia per sekiojo, šaudė,
sodino į koncentraci jos stovyklas. Pavyzdžiui, garsus
spaus tuvininkas Enzys Jagomastas su visa šeima 1941
m. buvo gestapo su  šaudytas Paneriuose, prie pat Vil-
 niaus. Erdmonas Simonaitis 1941–1945 m. kalintas
Mauthauseno (Austrija) ir Dachau (Vokietija) kon-
centracijos stovyklos.                                          Pabaiga

Tesinys. Pradžia 2018-11-27

Valstybinės reikšmės aktas

Lapkričio 30 diena – viena reikš mingiausių,
svarbiausių Mažosios Lie tuvos istorijoje. Tilžėje su-
sirinkę MLTT 24 nariai (Vasario 16-osios Ak tą pasi-
rašė 20 Lietuvos tarybos narių) paskelbė atsiskyri-
mo nuo Vokietijos ir prisijungimo prie lietuvių tau-
tos kamieno – prie Lietuvos valstybės Deklaraciją,
kitaip – Tilžės Aktą. Kaip ir Vasario 16-osios Aktas,
jo teks tas trumpas, bet politiškai ir tautiškai labai pra-
smingas ir reikšmingas.
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EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
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DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Kasdieniniam stalui arba 
Paprasta – nereiškia nuobodu!

www.draugas.org

Brokolių maltiniai

Reikės:
500 g (1 svaro) šviežių ar šaldy-
tų brokolių
2 svogūnų
2 batono riekučių
2 šaukštų džiūvėsėlių
1/2 puodelio pieno
2 kiaušinių
1 šaukšto sviesto + 1 šaukšto
aliejaus
2–3 šaukštų aštraus pomidorų
padažo
druskos
po 1/2 arb. šaukštelio džiovintų
čiobrelių ir džiovinto baziliko
(nebūtinai)
2 šaukštų tarkuoto kieto sūrio
(nebūtinai)

Batono riekutes užmerkti pie-
ne. 

Brokolius išvirti pasūdytame
vandenyje, išgriebti ir smulkiai su-
pjaustyti.

Svogūnus supjaustyti ir pake-
pinti svieste.

Į smulkintus brokolius dėti pie-
ne išmirkytą batoną, įmušti kiau-
šinius, suberti kepintus svogūnus,
padruskinti ir supilti džiovintus
čiobrelius bei baziliką.

Viską išmaišyti, kad gautųsi
vientisa masė. Įmaišyti tarkuotą
sūrį (jei naudojate).

Formuoti paplotėlius, apvolio-
ti juos džiūvėsėliuose, dėti į keptu-
vę  su  įkaitintu aliejumi ir apkep-
ti iš abiejų pusių, kol gražiai ap-
skrus. Patiekti su aštriu pomidorų
padažu.

Jūsų Indrė

Keptos viščiuko šlaunelės

Reikės:
6 viščiuko šlaunelių
1 apelsino, supjaustyto griežiniais
1 apelsino nutarkuotos žievelės ir su-
lčių
2–3 šaukštų alyvuogių aliejaus
druskos, pipirų
pundelio raudonėlio lapelių, su-
smulkintų
puodelio įvairių rūšių marinuotų
alyvuogių
1 čili pipiro, be sėklų, susmulkinto
1 šaukšto balzaminio acto

Vištieną gerai nuplauti ir nusau-
sinti. Nutarkuoti apelsino žievelę, iš-
spausti sultis. Pusę kiekio žievelių ir su-
lčių panaudoti marinatui – sumaišyti
su šaukštu aliejaus, druska, pipirais ir
puse kiekio smulkinto raudonėlio. Gau-
tu mišiniu ištrinti kulšeles. Pamari-
nuoti apie 15 min.

Keptuvėje įkaitinti likusį aliejų ir
apkepti šlauneles iš kiekvienos pusės
maždaug po 5 min., kol gražiai apskrus.

Orkaitę įkaitinti iki 190 C (375 F). 
Kepimo formą iškloti apelsino grie-

žiniais ir ant viršaus sudėti apkeptas
šlauneles. Užpilti skysčiu, susidariusiu
kepant keptuvėje. Uždengti folija ir
kepti orkaitėje apie 20 minučių.

Per tą laiką paruošti padažą. 2–3
šaukštus apelsino sulčių sumaišyti su
likusia apelsino žievele ir raudonėliu.
Sudėti supjaustytas marinuotas aly-
vuoges ir smulkintą čili pipiriuką,
įpilti šaukštą balzaminio acto. Viską iš-
maišyti.

Iškeptas šlauneles ištraukti iš or-
kaitės, sudėti į didelę lėkštę ir užpilti
paruoštu padažu. Skanaus!

Profesorius, istorikas ir sociologas

A † A
BENEDIKTAS VYTENIS

MAČIUIKA
Mi rė 2018 m. lapkričio 10 d.
Gimė 1927 m. lapkričio 16

d.  Kaune. Gyveno Storrs, Connec -
ti cut.

Liūdi: žmona Gražina, dukra
Laura, gyvenanti San Ramon, CA
ir sūnus Jonas, gyvenantis New
Yorke.

Benediktas lankė Kauno Auš-
ros gimnaziją, daug metų palaikė
ryšius su tų laikų draugais. Moks-
lo draugas Valdas Adamkus ve lio-
nio šeimai atsiuntė savo asme-
niš ką užuojautą.

Pasitraukęs į Vokietiją, Bene-
diktas Heidelbergo universitete 1946–1948 m. studijavo psichologiją
ir filosofiją. Į JAV atvyko 1949 m., 1950–1958 m. University of  Chi-
cago studijavo tarptautinius san tykius. Specializavosi tarptautinės
teisės, diplomatijos ir Ru sijos istorijos srityse, 1954 m. įgijo magistro
laipsnį. 1955 m. rug sėjo 3 d. sukūrė šeimą su Gražina Čaplikaite ir
kartu užaugino tris vaikus.

Daktaro laipsnį tarptautinių santykių srityje B. Mačiuika įgi-
 jo 1963 metais. Jo mokslinis vadovas University of  Chicago buvo
Hans Morgenthau.  

Velionis 36 metus buvo profesorius University of  Connecticut,
kur dėstė Europos, Rusijos ir Sovietų istorijas. Spausdino moks-
 linius straipsnius politiniais, ekonomi niais klausimais Journal of
Baltic Studies, Lituanus, World Affairs ir kituose leidiniuose. 

Velionis buvo vienas iš organizacijos Santara-Šviesa steigėjų,
priklausė Lietuvos katalikų mokslo akademijai ir Lituanistikos ins-
titutui. Daug metų kartu su mokslininkais Juliumi Šmulkš čiu, Vy-
tautu Kavoliu ir Sauliumi Sužiedėliu dėstė lituanistikos semina-
ruose. Keliavo į Europą ir Lietuvą, dalyvavo konferencijo se, ben-
dravo su kolegomis. Taip pat buvo American Historical Associa-
tion, Association for the Advancement of  Baltic Studies ir kitų or-
ganizacijų narys.

Mišios už velionio sielą buvo aukojamos lapkričio 16 d. St. Tho-
 mas Aquinas bažnyčioje. Sūnus Jonas tarė atsisveikinimo žo dį, pri-
simindamas kaip velionis buvo atsidavęs šeimai, mokslui ir vi-
suomenei, kaip jis vertino kritišką mastymą ir kaip jį gerbė stu-
dentai bei kolegos. Baigė su senovės persų poeto Rumi eilėmis apie
meilę, gyvenimą ir amžinybę.  

Prof. Mačiuika palaidotas Storrs kapinėse prie savo a. a. sū naus
Pauliaus, kuris mirė 1995 m.  

Velionio atminimui šeima prašo paremti Lietuvos vaikų šalpos
organizaciją ,,Saulutė”, 1133 Amber Drive, Lemont, IL, 60439. 

Nuliūdę artimieji 
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Grand Rapids, MI lietuviai kviečia į Kalėdinį pobūvį,
kuris vyks gruodžio 1 d., šeštadienį, 2 val. p. p. SS
Peter and Paul Parish Gym, 1433 Hamilton Ave. NW,
Grand Rapids, MI 49504. ,,Baltijos kranto” mo-
kinių pasirodymas, tylusis aukcionas, vaišės ir Ka-
lėdų senis!

Daugiau informacijos tel. 616-446-9717 
arba el. paštu: jptreska@gmail.com

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) gruodžio 2 d. 10 val. r. švęsime pir-
mąjį Advento sekmadienį. Su šia švente pra-
sideda nauji liturginiai metai ir ,,C” metų cik-
las. Eucharistijos šventimą atnašaus kun. Ge-
diminas Keršys. Galėsite įsigyti pašventin-
tų kalėdaičių savo Kūčių stalui. 

� Gruodžio 2 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
(Marquette Parke) vyks Šv. Kristoforo ka-
merinio orkestro, vadovaujamo Donato Kat-
kaus, koncertas. Visi kviečiami pasiklausy-
ti svečių iš Vilniaus.

� Jaunimo centro tradicinis pokylis vyks
gruodžio 9 d. 2:30 val. p. p. Jaunimo cent-
ro didžiojoje salėje (5620 S. Claremont Av.,
Chicago, IL. 60636). 1:30 val. p. p. Jėzuitų
koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios už gy-
vus ir mirusius jėzuitus bei centro rėmėjus.
Informacija tel. 708-447-4501 (Milda Ša-
tienė), 312-493-8754 (Viktorija Šileika).

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
Marquette Parke gruodžio 15 d., šeštadie-
nį, 3 val. p. p. vyks bendruomeninės susi-
taikinimo pamaldos ir asmeninės išpažintys.
Po jų, 4 val. p. p. – šv. Mišios.

� Gruodžio 16 d., sekmadienį, po 10 val.
ryto  lietuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Brigh-
ton Parke vyks suneštinis Kalėdinis pobūvis.
Maloniai visus kviečiame.

� Gruodžio 23 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių maloniai visus kviečiame prie ben-
dro Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
jos Kūčių stalo. Kartu giedosime Kalėdines
giesmes. Kaina suaugusiems – 20 dol., vai-
kams iki 10 metų – nemokamai. Vietas už-
sisakyti iki gruodžio 17 d. tel. 773-776-4600
(Audra).

PAS MUS
IR

APLINK MUS

http://draugokalendorius.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

California Lithuanian Credit Union
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Juozo Skiriaus knygą
„JAV lietuvių darbai Lietuvai
1918–2018 metais”

kurią šiemet išleido  „Draugo” fondas, galima įsigyti ,,Drau-
go” knygyne, 4545 W. 63th Str., Chicago, IL. Kaina – 50 dol.
Pridėtinis Illinois valstijos vertės mokestis – 9,25 proc. arba
4,63 dol. Persiuntimo mokestis – 5 dol.

Pasiteirauti tel.: 773-585-9500.

Nauja knyga apie JAV lietuvių darbus

Čiurlionio galerija ir filatelistų draugija ,,Lietuva” kviečia į vaikų
piešinių parodos-konkurso vaikams „Mano Lietuva”, skirto
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui pažymėti, parodos
atidarymą gruodžio 1 d. 2 val. p. p. Čiurlionio galerijoje (5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636). Parodą bus galima aplankyti
iki gruodžio 15 d. kasdien, išskyrus antradienius ir trečiadienius, nuo
12 val. p. p. iki 6 val. v.                                                    Rengėjų inf. 

Nuotraukoje – nugalėtojų piešiniai (pagal laikrodžio rodyklę nuo vir-
šaus): Ūlos Louise Olson (9 m., Arlington, Virginia), Julytės Underytės
(10 m., Frisco, Texas) ir Robertos Beresnevičius (10 m., Lemont, Illinois).

Rengėjų nuotr.


