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ŠIAME NUMERYJE:

Jei labai skubi, eik lėtai – Kinų patarlė

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 134 dienos

Gimtadienio šventė 

Vaikai dainavo ir šoko iš visos širdies. V. Mockevičienės nuotr.

VIRGINIJA MOCKEVIČIENĖ

Lietuviai mėgsta šventes turbūt todėl, kad yra rimtų ir
darbščių žmonių tauta. O švenčių metu galima pasi-
kviesti draugų, bendrauti, dainuoti, šokti, žodžiu,

šauniai praleisti laiką.
Gimtadienis – šventė, kuri būna kartą per metus, o jai

ruošiamės dažnai iš anksto. Planuojame laiką, vietą,
programą, pasikviečiame svečių. 

Šiemet valstybės gimtadienis, Vasario 16-oji,  buvo jau

101-asis Lietuvai ir mums, Rochester, NY, bendruomenės
lietuviams. Skaičiai gražūs. Šventė su daugybe  svečių pra-
sidėjo jau iš ryto.  Tautiniais drabužiais pasipuošę Ed-
vardo Gervicko lituanistinės mokyklos mokiniai atliko
programą su dainomis, eilėraščiais, šokiais ir Lietuvos
valstybės himnu. Jiems talkino ir tautiniais kostiumais pa-
sipuošusios mokytojos, vadovaujamos mokyklos direktorės
Aušros Lelytės-Clifford. O kai mokiniai užtraukė ,,Ant kal-
no mūrai”, čia jau prisijungė žiūrovai, ir dainos žodžiai pa-
kilo į dangų.                                                                   – 4 psl.

Artėjant Užgavėnių šventei, Balzeko lietuvių kultū-
ros muziejuje praėjusį šeštadienį, vasario 22 die-
ną, kaip ir kasmet tokiu metu, vėl šurmuliavo kū-

rybingi vaikai. Net 47 Maironio lituanistinės mokyklos  tre-
čiųjų klasių mokiniai susirinko į kūrybines dirbtuves. Pra-
dinukai, vadovaujami dailės mokytojos Rasos Ibians-
kienės ir padedami klasių mokytojų bei kelių tėvelių, kūrė

linksmas Užgavėnių kaukes. O išraiškingai kaukei ne tiek
jau daug ir reikia: plastikinio vieno galono talpos bute-
lio, saujos audinių atraižų ir nežabotos fantazijos. Visi
labai stengėsi, todėl darbas neblogai sekėsi: prie sta-
lų dirbti susėdo vaikai, o pakilo ratelio pašokti visokie
velniukai, raganaitės ir kitokie smagūs ir spalvingi per-
sonažai.                                                           – 10 psl.

Muziejuje – Užgavėnių repeticija
Prie stalo susėdo mergaitės – pakilo raganaitės. Virginijos Petrauskienės nuotr. 
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ALGIMANTAS MIŠEIKIS

ZIGMAS TAMAKAUSKAS

Perskaitę laikraštyje „Tremtinys” (2019-01-25) iš-
spausdintą  Gabrieliaus Landsbergio straipsnį „Mums
reikia pergalės obelisko”, pritariame jo teisingoms idė-
joms apie mūsų tautos pergalės įprasminimą. Norime
šio straipsnio autoriaus mintis ir praplėsti.

Pakankamai yra jėgų, kurios nori, kad Lietuva ir
jos   sostinė Vilnius neturėtų ,,lietuviško dra-
bužio”, neturėtų lietuviškos tautinės dvasios iš-

raiškos. Vieni  čia statė Puškino paminklą prie Ge-
dimino pilies  sodelyje, Jekaterinos antrosios – prie
Katedros,  kiti Lukiškėse norėjo įtaisyti   mūsų sos-
tinės grobiko – Pilsudskio aikštę.   Sovietiniai oku-
pantai Vilniuje pridaigino leninų, stalinų, kapsukų,
dzeržinskių atvaizdų. Kyla klausimas – kodėl taip il-
gai nesugebame ar nenorime, gal veikiant antilie-
tuviškoms jėgoms, priimti tinkamo mūsų tautinę dva-
sią atitinkančio sprendimo dėl Lukiškių aikštėje rep-
rezentuojančio Lietuvos nueitą kelią į Laisvę pa-
minklo statybos.

Laimėjusi tariamą konkursą vadinama  „bun-
kerio kalvelė” jokiu būdu neatitinka šių tikslų. Jos
statybai svarų prieštaraujantį žodį tarė ir buvę Lie-
tuvos partizanai, Laisvės kovų dalyviai, kuriems lyg
norima adresuoti šį vadinamą „paminklą”, neturė-
siantį jokios reprezentacinės išraiškos. „Bunkerio
kalvelė” lyg  primintų Antuano de Sent Egziuperi vai-
kystėje skaitytos knygos „Mažasis princas” herojaus
simbolinį  piešinį, panašų į skrybėlę, kuris turėtų lyg
atitikti mintį  – smauglys, ryjantis dramblį... Tokios
„skrybėlės” mums tikrai nereikia, nereikia jos ir Lie-
tuvos laisvės kovotojams.

Labiausiai šiame reikale pasisekė latviams. Ry-
goje pastatytas  modernus ir  didingas paminklas
(skulptorius Karlis Zalė) su 19 metrų aukščio obe-
lisku, kurio viršuje – Laisvės statula: jauna mergina
rankose laikanti tris paauksuotas žvaigždes, simbo-
lizuojančias Latvijos istorinius etnografinius rajonus
– Kuršą, Vidžemę ir Latgalą, turi aiškų patriotinį ir
reprezentacinį turinį. Šį dvasingą paminklą neišdrįso
nugriauti net sovietinis okupantas.

Lietuva prieš karą Kaune pastatė pagal turimus
išteklius kuklesnį Laisvės paminklą, bet taip pat pa-
kankamai prasmingą bei didų, simboliškai vaiz-
duojantį  Lietuvą – sparnuotą Laisvės angelą,  lai-
kantį vienoje rankoje sutraukytas  nelaisvės gran-
dines, o kitoje – iškeltą Laisvės vėliavą (skulptorius
Juozas Zikaras). Pjedestalo šoninėse plokštėse – už-
rašytos vietos, kuriose  mūsų karžygiai  Nepriklau-
somybės kovose nugalėjo į mūsų kraštą besiskver-
biančias svetimas kariuomenes.  Pastatyti tokį pa-
minklą pirmosios Respublikos sąlygomis matyt buvo
paprasčiau, suprantamiau ir sėkmingiau.

Neramiai stebėjome vykusią į niekur nevedan-
čią diskusiją Vilniuje dėl Lukiškių aikštės pamink-
lo statybos. Apie „kalvelę” savo nuomonę jau pasa-
kėme. Realistiška Vyties skulptūra atrodė priimtina,
bet kai ant žemo  postamento  pasirodė skulptūros ma-
ketas plačiaerdvėje aikštėje, kilo mintis  ar tai viskas,
ką gali šiandieninė Lietuva. Kai mistinė dauguma nu-
balsavo už „kalvelę”, Kauno valdžia Vyties statybos
idėją tuojau pat nusprendė įgyvendinti Kaune ir per
labai trumpą laiką ją realizavo, pavadindama pa-

Kokio mums reikėtų pergalės paminklo
statytą skulptūrą „Laisvės kariu” su Romo Kalantos
jaunatvišku veidu (skulptūros autoriaus Arūno Sa-
kalausko teiginys). Vėl kyla klausimas, ar ją dabar
reikėtų tiražuoti Vilniuje? Ar tai būtų mūsų perga-
lės obeliskas? Turbūt ne. Juo labiau netaptų tokiu
obelisku ir tas „bunkeris”, vadinamas „kalvele”. Par-
tizaninį karą  laimėjo Lietuva, laimėjo Jono Žemai-
čio-Vytauto, Adolfo Ramanausko-Vanago, monsinjoro
Alfonso Svarinsko ir kitų paaukojusių savo gyveni-
mą Lietuvai idėjos. Laimėjo Vasario 16-osios, 1949 me-
tais pasirašytos Deklaracijos ir Kovo 11-osios idėjos.
Ir sausio 13-oji – mūsų dvasinės pergalės diena.
Tai, anot Gabrieliaus Landsbergio, – turime tai iš-
drįsti aiškiai ir garsiai pasakyti. Vilnius – Lietuvos
širdis. Ji turi plakti ir mūsų pergalės ritmu. Tas tu-
rėtų atsispindėti ir Vilniaus centrinės aikštės pa-

minkle. Vyties simbolis, kaip ir mūsų Tikėjimas,  vi-
sada buvo mūsų pergalės ženklas. Vytis neturėtų sto-
vėti buitiškai ant žemės. Jis turėtų būti ant pakilaus
postamento, kuris papildytų ir paminklo pagrindi-
nę mintį. Toks yra Vytauto Didžiojo paminklas Kau-
ne. Jame pavaizduotos figūros ne Vytautą kelia, bet
prieš Vytauto Didžiojo galybę lenkiasi. Ir Laisvės pa-
minklo postamente įrašytos kovų vietos papildo, pa-
ryškina paties  paminklo idėją. Ir Lukiškių aikštėje
turėtų stovėti Vytis ant obelisko, paženklinto mūsų
pergalės bareljefais ar tekstais. Tokį paminklą  įsi-
vaizdavo ir Algimanto apygardos Kunigaikščio Mar-
gio rinktinės žuvusi partizanė, poetė Diana Glem-
žaitė: O juk bus dar diena, kai pro vėliavų plazdan-
tį mišką / Baltas Vytis pakils ir padangėj aukštoj su-
spindės!

Ką matote pro savo langą?
Šaltais žiemužės vakarais vis dažniau pa-

žvelgiu pro langą – matau baltą sniego pūką, o
jame mažus ir didelius gyvūnų pėdsakus, pasi-
klydusius įvairiomis kryptimis. Matyt, mūsų
kiemą aplankė zuikutis, o gal voverė ar meškėnas.
Ant šakų buriuojasi paukšteliai ir nejučia prisi-
menu Salomėjos Nėries eiles:

Senelės pasaka

Apšerkšniję mūsų žiemos –
Balta, balta – kur dairais –
Ilgas pasakas mažiemus
Seka pirkioj vakarais.

Apie klaidžią sniego pūgą,
Saulės nukirptas kasas –
Apie žąsiną moliūgą,
Kur išskrido į dausas.

Apie vilką, baltą mešką,
Burtus, išdaigas velnių,
Apie vandenis, kur teška
Iš sidabro šulinių.

Apie trečią brolį Joną –
Koks jis raitelis puikus.
Apie Eglę – žalčio žmoną,
Medžiais paverstus vaikus.

Kaip našlaitė nusiminus
Grįžo tuščiomis atgal. . .
Brenda pušys per pusnynus
Ir išbrist niekaip negal! –

Pusnynuos nykštukai miega,
Aukso žuvys po ledu –
Bėga ragana per sniegą,
Nepalikdama pėdų.

Našlaitėlė gero būdo –
O jos pamotė pikta …
Bet… senelė užusnūdo.
Ir jos pasaka baigta.

Mieli skaitytojai, įdomu, kokią  pasaką Jūs
matote  pro  savo langą? Gal Jus aplankė  mažas
paukštelis, ieškantis sau užuovėjos, gal kokia stir-
na atbėgo pasižvalgyti, o gal jau kalasi pirmieji pa-
vasario daigeliai? Pasidalinkite savo įspūdžiais,
atsiųsdami nuotraukas ir trumpą aprašymą. 

Irena Kriaučiūnienė
West Lafayette, IN
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Visuomenės nuomonės ir rinkos ty-
rimų centras „Vilmorus”, vasarį
atlikęs apklausą, teigia, kad už

kandidatą į prezidentus, ekonomistą,
buvusį SEB banko prezidento patarė-
ją Gitaną Nausėdą balsuotų 27,3 proc.
žmonių (sausį jį palaikė 23,3 proc.). G.
Nausėda nori būti nepriklausomas
kandidatas ir nesutiko atstovauti Tė-
vynės sąjungai-Lietuvos krikščionims
demokratams (sakė, kad jis konser-
vatyvus, bet ne konservatorius), o ne-
seniai žurnalistai patyrė, kad jis kalbėjosi su so-
cialdemokratų atstovu, buvusiu premjeru Algirdu
Butkevičium. Vėlgi paklaustas, ar jis bus kairiųjų at-
stovas, sakė, kad ne, jis derasi tik dėl paramos ir ben-
dradarbiavimo. Tėvynės sąjunga visuotinių rinkimų
būdu (panašiai kaip JAV) kandidate į prezidentus pa-
sirinko Ingridą Šimonytę – A. Kubiliaus vyriausy-
bėje ėjusią finansų ministrės pareigas, dabar Seimo
narę. Jos reitingas pakilo nuo 16 iki 20 proc. Trečioje
vietoje – valdančiųjų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos kandidatas Saulius Skvernelis, buvęs Lie-
tuvos policijos komisaras, kurį į šį postą atvedė pre-
zidentas (vėliau nušalintasis) Rolandas Paksas (ir to
Skvernelio kritikai neužmiršta), o dabar – premje-
ras. Jeigu vasarį būtų vykę rinkimai, už jį būtų bal-
savę 16 proc. žmonių (sausį – 16,9 proc.). Iš viso į pre-
zidentus taikosi 15 kandidatų. 

Sunku patikėti?

„Man sunku patikėti, kad Kremlius nenusižiū-
rėjo sau palankaus kandidato į prezidentus ir kad ne-
bando atakuoti savo purvinų trolių rankomis to, ku-
rio labiausiai nenorėtų. Užtenka pasižiūrėti į orga-
nizuotai užplūstančius komentarus portaluose, kad
suprastum ypatingą Peterburgo trolių fabriko auk-
lėtinių neapykantą vienintelei iš visų kandidatei, –
aptardama Valstybės saugumo departamento šie-
metinę ataskaitą sakė Seimo narė, žinoma nacio-
nalinio saugumo problemų žinovė Rasa Juknevi-
čienė, matyt, turėdama galvoje ypač aršiai puolamą
Ingridą Šimonytę. – Šiandien labiausiai pažeidžia-
ma vieta mūsų nacionaliniam saugumui – politinė
sistema. Taip, VSD (Valstybės saugumo departa-
mentas), neturėdama akivaizdžių, teisme įrodomų
faktų, negali daryti analitinių išvadų, nors tenden-
cijos yra ryškios. VSD ne kartą tiek Seimo Nacio-
nalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžiuose,
tiek viešose ataskaitose yra sakęs, kad Kremlius ak-
tyviai veikia per V. Putino aplinkos oligarchų vers-
lą. Suprantu delikačią tarnybos situaciją, kai Krem-
liaus oligarchų verslo partneris yra Seimo daugumos
lyderis. Man belieka patarti, perfrazuojant JAV pre-
zidentą Ronaldą Reaganą, nebijoti matyti to, kas ma-
tosi. Gali būti, kad VSD nenori būti apkaltintas be-
sikišantis į politinius procesus. Tai yra suprantama.
Tačiau niekaip negaliu sutikti, kad Kremliui tas pats,
kas taps Lietuvos prezidentu, kad jie neturi sau pa-
lankių kandidatų. Svarbūs net ir savivaldybių rin-
kimai”.

Praeities pamokos

Pastaruoju metu prezidentinių rinkimų kon-
tekste vis iškyla Rolando Pakso kandidatavimo ir pre-
zidentavimo istorijos detalės. Ši istorija akivaizdžiai
parodo, kad svetimos jėgos gali įsikišti į valstybės gy-
venimą. Pats R. Paksas – šiuo metu Europos Parla-
mento narys, atstovavęs Tvarkos ir tei singumo par-
tijai, kuriai jau nebepriklauso. Kol kas teismo spren-
dimu Lietuvoje jis negali kandidatuoti nei į prezi-
dentus, nei į kitas pareigybes, kur reikalinga pries-
aika Konstitucijai, nes pripažinta, kad ją jis yra su-
laužęs. Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT), kur
Paksas buvo apskundęs Lietuvą, sprendimu jam yra
taikyta per sunki bausmė – neleisti kandidatuoti visą
gyvenimą – ir šis draudimo laikotarpis turi būti su-
trumpintas, bet jau keleri metai Lietuvos Seimas vis
neprieina bendros nuomonės, ką daryti su Pakso po-
litine karjera. Lietuvai jau net gresia bauda už
EŽTT sprendimo nevykdymą.

Dabar šiek tiek istorijos. Prisimename, kad R.
Paksas prezidento rinkimus laimėjo 2003-ųjų sausį,
bet iškart po rinkimų kilo triukšmas, kad naujasis
prezidentas yra susisiejęs su įtartinomis struktū-
romis ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje. Štai 2017 m.,
bendradarbiaujant su Hudsono instituto (JAV) ty-
rėjais, 15min.lt paviešino iki šiol visuomenei nero-
dytus dokumentus, atskleidžiančius didžiausio po-
litinio skandalo nepriklausomos Lietuvos istorijoje

užkulisius. R. Pakso apkaltos medžiagą Konstituci-
niame Teisme gavo ir su ja susipažino Hudsono ins-
tituto ekspertas Marius Laurinavičius. Dokumentai
paviešinti plėtojant Hudsono instituto projektą
„Kleptocracy Initiative”. Vienas įdomiausių M. Lau-
rinavičiaus radinių – garsioji „sutartis”, rasta vers-
lininko, pagrindinio R. Pakso rinkimų kampanijos
rėmėjo Jurijaus Borisovo (žiniasklaida skelbė, kad
jo motininė įmonė Sankt Peterburge susijusi su
Rusijos žvalgybos institucijomis), kompiuteryje.
Šiame dokumente pateiktas neva R. Pakso įsiparei-
gojimų sąrašas, kurį J. Borisovas įvertino 18 mln. do-
lerių. Apie „sutartį” (ar ji reali, ar, buvusio genera-
linio prokuroro žodžiais, „užrašai nesveiko žmo-
gaus”, spręsti sunku, nes R. Pakso parašo ten nėra,
– sako 15min. autoriai) R. Pakso apkaltos proceso
metu buvo kalbama, bet jos egzistavimo niekas ne-
buvo patvirtinęs. Kompiuteryje rasta sutartis buvo
tarp Borisovo, kuris Paksą esą parėmė 1,105 mln. do-
lerių grynais, ir Pakso, nors Borisovas yra teigęs, kad
tai tebuvo žodinė sutartis, mat jam Paksas labai pa-
tikęs. O Paksas tuomet pareiškė, kad tai fantazijos ir
kad jis nepelnytai puolamas.

Šiuos pinigus prezidentu tapęs tuometės Libe-
raldemokratų partijos lyderis esą turėjo grąžinti
„santykiu 1:2”. Arba 2,21 mln. dolerių. Taip pat pre-
zidentas esą turėjo įtaisyti „J. Borisovo žmogų” į Ci-
vilinės aviacijos administraciją, valstybė iš J. Bori-
sovo sraigtasparnių remonto įmonės „Aviabaltika”
esą turėjo išpirkti lakūnų mokyklą. Be to, R. Paksas
esą įsipareigojo „sunaikinti kaip juridinį subjektą”
bendrovę „Helisota” – pagrindinę to me to konkurentę
sraigtasparnių remontu besiverčiančiai J. Borisovo
„Aviabialtikai”, – rašoma 15min.lt publikacijoje. Be
to, „apkaltos procese garsiai aptarinėtas (pačio) J. Bo-
risovo įdarbinimas prezidento patarėju eksporto
klausimais su tarnybine mašina, vairuotoju ir kitais
privalumais ir daug daugiau. Pavyzdžiui, įsiparei-
gojimas kviesti J. Borisovą į visus prezidento susi-
tikimus su užsienio delegacijomis, kviesti jį su pre-
zidentu į užsienio vizitus, kviesti į J. Borisovo vilą
valstybės pareigūnus, su kuriais susitikti suintere-
suotas prezidento rėmėjas ir t.t. Be to, ‘sutartyje’ mir-

ga ir įsipareigojimas J. Borisovui
skirti net 5 valstybinius apdovanoji-
mus bei parūpinti‚ J. Borisovo kont-
roliuojamoms įmonėms’ užsakymus iš
‘MOK’, kas veikiausiai reiškia Kraš-
to apsaugos ministeriją”, – rašoma
15min.

Kompiuteryje buvo ir skandalin-
gasis planas „Strekoza” (rus. „Laum-
žirgis”), pagal kurį R. Pakso stovykla
neva turėjusi nukreipti dėmesį nuo
kaltinimų prezidentui, o tai praktiškai

buvo Lietuvos politinės padėties destabilizavimo pla-
nas, kompromituojant Lietuvos politikus ir ręzgant
įvairias pinkles. Visa ši medžiaga pagal planą turėjo
patekti į Kazimiros Prunskienės rankas.

Čia tik dalis 2002-2003 m. prezidentinės istorijos
problematikos, o kur dar Rusijos „Almax” (firma, tu-
rėjusi ryšių su Rusijos specialiosiomis tarnybomis)
konsultantai, rusakalbė gruzinė žiniuonė, kuri „gydė”,
o iš tiesų valdė Prezidentą ir jo žmoną, korupciniai
veiksmai Lietuvoje, „pramušant” valstybės užsaky-
mus saviems ir t.t. Laurinavičiaus medžiagoje maty-
ti ir žiniasklaidos pirkimas prezidentinės rinkimų
kampanijos metu. Finansinių nusikaltimų tyrimo tar-
nyba surinko duomenis, kad Borisovo „Aviabaltika”
per maždaug metus įvairioms žiniasklaidos priemo-
nėms sumokėjo beveik 632 tūkst. litų (apie 183 tūkst.
eurų). Pinigų gavėjai – ir smulkios įmonės, ir stam-
būs dariniai: UAB „Lietuvos rytas”, UAB „Respubli-
kos investicija”, UAB „Litovskij kurjer”, UAB „Kau-
no diena”, UAB Tele-3 ir kiti. Didžioji dalis mokėjimų
atlikta 2002 m., prieš prezidento rinkimus. „Aviabal-
tika” mokėjo ir Rusijos konsultantų įmonei „Almax”
– 28,7 tūkst. litų. (Prisimename, kaip efektingai kan-
didatas į prezidentus Paksas Borisovo sraigtasparniu
– kaip koks angelas iš dangaus – nusileisdavo kai-
muose, taip apstulbindamas „mažuosius”. Buvęs R. Pa-
kso rinkimų kampa nijos architektas Aurelijus Kat-
kevičius neseniai gailėjosi sukūręs Paksą – super-
meną, vargšų užtarėją.) Daugiau apie tai galima pas-
kaityti: https:// www.  15min.lt/naujiena/aktualu/lie-
tuva/paviesinta-r-pakso-ir-j-borisovo-sutartis-bei-le-
gendinis-planas-strekoza-56-759544?

Taigi ne iš piršto laužti nuogąstavimai, kad į bū-
simuosius rinkimus, kurių 2019 m. vyks net treji, gali
kištis užsienio jėgos. Įdomiausias ta tema įvykis – Ro-
lando Pakso nesenas vizitas į Maskvą, kur jis susiti-
ko su Rusijos prezidentu V. Putinu ir grįžęs pareiškė,
kad dės pastangas gerinti santykius su Rusija. Eks-
pertai mano, kad išskirtinė Kremliaus malonė Paksui
suteikta ne dėl Lietuvos, kur Pakso politinė saulė jau
yra nusileidusi, – Rusijai reikia balsų Europos Par-
lamente.

Lietuvos prezidento rinkimai vyks gegužę.

Apie prezidento 
rinkimus pagalvojus
AuDRONė V. ŠKiuDAiTė

Kiek mūsų jau dalyvaus referendume

Antradienio laikraščio numeryje kvies-
dami JAV gyvenančius lietuvius regist-
ruotis Lietuvos Respublikos Prezidento

ir Europos Parlamento atstovų rinkimams
bei numatomo referendumo dėl LR Konsti-
tucijos 12 straipsnio  pakeitimo (dviguba pi-
lie tybė), norėjome savo skaitytojams pateikti
informaciją apie tai, kiek užsienyje gyvenan-
čių lietuvių jau yra užsiregistravę. Tačiau dėl
laiko juostų skirtumo šią informaciją iš LR Vy-
riausios rinkimų komisijos (VRK) gavome tuo-
met, kai laikraštis jau buvo išspausdintas.
Todėl ją pateikiame dabar. Tikimės, kad šiuo
metu esantys skaičiai paskatins jus aktyviau
registruotis. 

Šią informaciją iš Lietuvos elektroniniu
paš tu pateikė VRK atstovas Mindaugas

Skačkauskas, atsakydamas į ,,Draugo” laiš -
ką: 

Š. m.  vasario 26 d. duomenimis bal sa-
vimui užsienyje jau užsiregistravo 6 070 rin-

kėjų. Tai sudaro 31,6 proc. visų 2016 m. LR
Seimo rinkimuose užsiregistravusių rinkėjų
skaičiaus (2016 m. Seimo rinkimuose buvo
užsiregistravę 19 207 rinkėjai).

Užsiregistravusių rinkėjų 
skaičius 2019-02-26

LR atstovybėse JAV – 616

Iš jų: Čikagoje – 203

New Yorke – 164

JAV ambasadoje – 144

Los Angeles – 105

LR užsienyje esančiose ambasadose 

Jungtinėje Karalystėje – 1704

Vokietijoje – 494

Norvegijoje – 428

Belgijoje – 398

Airijoje – 323

Danijoje – 319

Švedijoje – 238

Nyderlanduose – 228

Japonijoje – 170

Italijoje – 170

Dėl referendumo datos paskelbimo LR Seimas žada
apsispręsti kovo 10 d. Panašu, kad Seimas yra lin-
kęs, kad šis referendumas vyktų gegužės 12 d.
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T E L K I N I A I

ROCHESTER, NY

CHICAGO, IL

JOANA DRŪTYTĖ

Meilė Tėvynei, nepaisant kokiame pasaulio kampe-
lyje gyventume, neišblėsta, todėl ir Vasario 16-ąją bei
Kovo 11-ąją kasmet prisimename su pagarba. 

Brighton Parko lietuviai šventę pradėjo Švč. Mer-
gelės Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje šv. Mi-
šiomis su procesija, kurioje JAV ir Lietuvos vė-

Atkelta iš 1 psl.

Lietuvos gimtadienio proga gavome dovanų nuo
Lietuvos Respublikos ambasados Washingtone ant-

Brighton Parko lietuviai šventė 101-ąją Lietuvos atkūrimo sukaktį

Gimtadienio šventė rojo sekretoriaus Tado Kubiliaus ir New Yorko Mai-
ronio lituanistinės mokyklos direktorės Rasos Sa-
vičiūtės-Sprindys. Geriausios dovanos vaikams vi-
sada – knygos ir saldainiai. Ir dar vienas dalykas, ku-
ris sužavėjo mokinius – tai lietuviškos dainos, kurias
atliko vyrų vokalinis ansamblis ,,Tolimi aidai” (va-
dovas Kęstutis Daugirdas) iš Los Angeles. Kai kurie

Šventinė mokinių programa. V. Mockevičienės nuotr. Šventės rengėjai su programos atlikėjais ir kitais svečiais.                     Aušros Clifford nuotr

Gražus ir nuotaikingas lietuvių būrys susirinko atšvęsti valstybės gimtadienio. Virginijos Mockevičienės nuotr.

Prie išpuošto altoriaus – visų kartų atstovai. Mūsų puokštė – tau, Tėvyne.  Ligitos Barniškienės nuotr.

liavas nešė Vytautas Stanevičius ir Jonas Subata, o
JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Marquette Parko
apylinkės pirmininkė Auksuolė Marciulevičienė su
savo tikybos klasės mokiniais – trispalves vėliavėles. 

Po šv. Mišių rinkomės į parapijos salę, kur, su-
giedojus JAV ir Lietuvos himnus, J. Subata uždegė
keturias žvakes pagerbti mirusius Lietuvos sava-
norius, partizanus, Sibiro tremtinius ir Sausio 13-
osios aukas, solistei Ligitai Barniškienei dainuojant
jaudinančią dainą ,,Laisvė”. 

Minėjimą vedusi Joana Drūtytė atidarymo žodį
suteikė Viktorui Kelmeliui, JAV LB Brighton Parko
apylinkės pirmininkui (jis vėliau perskai tė aktus ir

iš k.: Joana Drūtytė, Vilija Vakarytė, Nijolė Subatienė su vyru
Jonu ir Rasa Miliauskaitė. R. Miliauskaitės nuotr.

vaikai dar nebuvo girdėję taip smagiai atliekamų lie-
tuviškų dainų.

Po koncerto visi buvo pakviesti pasivaišinti gar-
džiais užkandžiais ir pabendrauti su svečiais. Po pie-
tų Rochester, NY, Airport Marriott pokylių salėje, į
kurią rinkosi pasipuošę Lietuvių Bendruomenės
(LB) nariai ir svečiai, prasidėjo Lietuvos valstybės at-

„Tolimi aidai”.  Aušros Clifford nuotraukos

Po koncerto visi buvo pakviesti pasivaišinti
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JURGITA WARREN

Šiuolaikinis kintantis, spartus žinių pa-
saulis kelia vis naujus reikalavimus ne
tik pedagogams, tėvams bet ir pa-
tiems besimokantiems. Keičiantis mo-
kinių kartoms, keičiasi ir jų moky mosi
ypatumai, ir  motyvacija mokytis.

Šiais metais JAV Lietuvių Ben-
druomenės (LB) Švietimo tary-
bos ir Los Angeles Šv. Kazimiero

lituanistinės mokyklos Vakarų pa-
krantės mokytojų konferencijos daly-
viai susitiko pasidalinti savo edukacine
patirtimi, pasisemti idėjų, išklausyti
mokinių ir tėvų nuomonės šia rūpima
tema. 

Konferencijoje dalyvavo 27 sve-
čiai iš New Jersey, Čikagos, Bostono,
Detroito, San Francisco,  Kansas, Dal-
las, Indianapolio, Philadelphijos. Juos
pasitiko ir globojo 24-ios  Los Angeles
Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos
mokytojos ir talkininkės.

Dviejų dienų konferenciją oficia-
liai atidarė ir sveikinimo žodį tarė il-
gametė Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos direktorė Marytė Newsom.
LR generalinis konsulas Los Angeles
Darius Gaidys Šv. Kazimiero lituanis-
tinei mokyklai, šiais metais švenčian -
čiai 70-ąjį jubiliejų, palinkėjo gyvuoti
dar nei daug, nei mažai – tris sepnias-
dešimtmečius! JAV LB Švietimo tary-
bos pirmininkė Auksė Motto padėko-
jo mokytojams, tėveliams ir moki-
niams už pastangas puoselėjant lietu-
vybę, paragino stabtelėti ir išklausyti
vieni kitus, ištiesti pagalbos ranką ir
dirbti drauge vardan lietuvių kalbos
puoselėjimo.

Į vyresniųjų mokinių ir tėvų sim-
poziumo „Koks yra šių dienų moki-
nys?” diskusijos ratą buvo pakviesti 10
seminaristų (11–12 kl.) ir tėveliai –
Andrea Giedraitis, Saulius Kajota, Au-
gis Gedgaudas ir Renata Gaidienė. Iš
jaunuolių lūpų išgirdome apie jų kas-
dienines problemas,  jų sprendimus,
patologinį nerimą, tobulybės ieškoji-
mą, taip pat apie atsipalaidavimo bū-
dus, politinį aktyvumą, naujausių
technologijų panaudojimą pasaulio
pažinimo procese. Itin įžvalgūs tėvelių
pasisakymai, manau, privertė ne vie-
ną susimąstyti ir naujomis akimis pa-
žvelgti į augančią kartą – šiuolaikiniai
mokiniai yra tik vaikai, gyvenantys
šiuolaikiniame pasaulyje, vaikai, ku-
rių širdys trokšta dėmesio, meilės ir ne-
rūpestingos vaikystės.

Antrąją konferencijos dieną daly-
viai ir svečiai pradėjo  malda Šv. Ka-

Šv. Kazimiero vyresnių klasių mokytoja Žydra van der Sluys ir  JAV LB Švietimo tarybos
pirmininkė Auksė Motto.

Šiuolaikiniai mokiniai

LOS ANGELES, CA
dros konferencijos dalyvių nuotraukos,
paskaitą keitė į konferenciją negalė-
jusios atvykti Rasos Stoškuvienės,
PhD paruošta spalvinga muzikinė kon-
ferencijos dalis „Į pasimatymą su liau-
dies daina šiandien”. Jaunąją kartą su-
dominti liaudiška daina gali tapti rim-
tu iššūkiu. Muzika geba atverti net
stipriausiai užvertas širdis – svarbi jos
aranžuotė, pateikimo forma, prieinama
klausytojui. Modernaus folkloro gru-
pės „Kitavos” netradiciškai interpre-
tuotos lietuvių liaudies dainos, trans-
liuotos internetu, išjudino visą salę –
skambūs lietuviški balsai ir tradicinis
užstalės svečių lingavimas sukūrė itin
šiltą draugišką nuotaiką. 

Dalyvių diskusiją apie besikei-
čiančią mokymo patirtį moderavo mo-
kytoja Vitalija Virbukienė, juk patirtis
– gyvenimo pagrindo blokas. Idėjų
mugė suteikė galimybę giliau panag-
rinėti konkrečias patirtis ir jų įgy-
vendinimo rezultatus. Diskusijos ma-
žomis grupelėmis buvo itin efektyvios
ir dinamiškos, regis, stygo tik dau-
giau laiko...

Konferenciją užbaigė sertifikatų
įteikimo iškilmės, geriausi linkėjimai
ir šilti atsisveikinimai. Tokios eduka-
cinio pobūdžio mokytojų konferencijos
atlieka labai svarbų vaidmenį litua-
nistinių mokyklų programoj ir sutei-
kia galimybę lituanistams iš skirtingų
JAV kampelių bendradarbiauti bei
siekti bendro tikslo. Tad nuoširdi pa-
dėka Lietuvių Fondui, Švietimo tary-
bai, California Lithuanian Credit
Union bei Šv. Kazimiero parapijos kle-
bonui kun. Tomo Karanauskui už fi-
nansinę ir moralinę paramą!

Ne kartą yra nuskambėjęs teigi-
nys, kad naujoji mokinių karta yra pra-
rastoji karta. Visgi, peršasi mintis,
jog auginame ne prarastąją, o kitoniš-
ką, galbūt dar neatrastąją kartą. JAV
LB Švietimo tarybos pirmininkės Auk-
sės Motto žodžiais: „Mylimėkime vie-
ni kitus, būkime Lietuvos ambasado-
riais ir vienos lietuviškos komandos
nariais.” 

zimiero bažnyčioje. Vėliau artimiau su-
sipažino ir pabendravo prie pusryčių
stalo. Garbės svečias prelegentas psi-
chologas dr. Romas Buivydas, PhD,
savo honorarą paskyręs mokyklai,
skaitė paskaitą „Šiuolaikiniai moki-
niai – kaip įvertinti jų patirtį, pajėgu-
mą, poreikius ir problemas”. Joje aiš-
kiai persipynė modernaus mokinio ir
besikeičiančio mokytojo vaidmens
niaunsai. Sėkmingas mokytojas tam-
pa vedliu mokymosi labirintuose, su-
geba sukurti saugią mokymosi aplin-
ką, išjudina mokinio vidines emocijas
– motyvaciją, identifikuoja tinka-
miausius informacijos perdavimo ka-
nalus bei mokinių gebėjimą perimti ži-
nias. Naujoji mokinių karta nėra vien
pasyvūs tinginukai, sukišę nosis į iš-
maniuosius įrenginius, jie novatoriš-
ki, globaliai mąstantys, besidomintys
netradiciniais mokymosi metodais.

Po gardžių lietuviškų pietų ir ben-

Mokytojos (iš k.): Rasa Paliulienė, Aušra Covalesky, Judita ulčinienė, Jurga Galavackienė
ir Laima Gajauskienė.  Sigitos Newsom nuotraukos

Psichologas Romas Buivydas, PhD ir Marytė Newsom.

rezoliuciją). Sveikinimo žo dį tarė mu-
zikas Algimantas Barniškis, JAV LB Vi-
durio Vakarų apygardos val dybos na-
rys. Jis vėliau Lietuvos istorijos klubo
vardu Liudui Kužmarskiui, ilgame-
čiam parapijos nariui, ir Svajonei Ke-
relytei, buvusiai JAV LB Vidurio Va-
karų apygardos valdybos pirmininko
pavaduotojai, už pasiaukojantį darbą
lietuvybės labui įteikė medalius. 

Prelegentas Kauno Technologijos
universiteto prof. Darius Kučinskas pa-
darė įdomų pranešimą – ,,Muzikinio
garso įrašai kelyje į nepriklausomybę”.
Meninę dalį atliko A. Barniškis, ku-
riam akompanavo prof. D. Kučinskas,
taip pat akordeonistas Rimantas Pum-
putis, o savo poeziją skaitė Nijolė Suba-
tienė, Vilija Vakarytė (parapijos choro
pirmininkė), Rasa Miliauskaitė ir Irena
Valaitienė. Pilnoje salėje buvo ir gar-
bingų svečių, kurie buvo pristatyti su-
sirinkusiems – Birutė Kairienė, buvusi
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pir-
mininkė, tarusi šiltą žodį ir visus para-
ginusi dalyvauti Lietuvos prezidento
rinkimuose; Jonas Platakis, National Lit-
huanian American  Hall of  Fame pir-
mininkas ir Darius Karalius, kurio dėdė
ir krikšto tėvas yra Valdas Adamkus. 

R. Pumpučiui grojant akordeonu
ir įsitraukus dalyviams, popietė bai-
gėsi su linksmomis lietuviškomis dai-
nomis ir vaišėmis. 

kūrimo minėjimas. Iškilmingą šventę
pradėjo Rochester, NY, apylinkės LB
pir mininkė Skirmantė Juodeikytė-
Philippone. Sugiedojus Lietuvos ir
JAV himnus sveikino LR garbės kon-
sulas New Yorko valstijoje Rimas Če-
sonis, LR  ambasados Washingtone
antrasis sekretorius Tadas Kubilius,
NY LB apygardos pirmininkė Rasa
Savičiūtė-Sprindys. Taip pat buvo at-
vykę Rasa ir Tomas Mitrulevičiai (JAV
LB Krašto valdybos finansų vicepir-
mininkė ir sporto vicepirmininkas,
ŠALFASS atstovas). Nepabūgę žiemos
pūgų ir šalčio į šventę  atvyko Los An-
geles vokalinė grupė ,,Tolimi aidai”,
kuri mus džiugino lietuviškomis dai-
nomis bei puikiais dainų pristaty-
mais. Didelis ačiū jiems!

Dėkingi esame organizatoriams už
nuostabią šventę, už sveikinimus, už
tai, kad buvome kartu, už tai, kad esa-
me, mokomės, dirbame, kalbame, ne-
pamirštame ir visada mylime Lietuvos
kraštą. Visas dainas ir mintis skyrėme
šiai mažai, bet tokiai stipriai valstybei
– LIETUVAI.

Virginija Mockevičienė – E. Ger-
vicko lituanistinės mokyklos mokytoja.

Tadas Kubilius dalina dovanas.
V. Mockevičienės nuotr.



2019 VASARIO 28 D., KETVIRTADIENIS DRAUGAS6

Redaktorės žodis

Vasario mėnesis buvo patriotinės veiklos laikotarpis. Mums, pasaulio lietuviams, la-
bai svarbu išsaugoti savo identitetą, jaustis visaverčiu lietuviu: kalbėti lietuviškai, dai-
nuoti lietuviškas dainas, šokti lietuvių liaudies šokius, gebėti reikšti mintis lietuviškai.
Tačiau savaime tai nevyksta, prireikia daug pastangų, kad lietuviškos tradicijos būtų
išsaugotos, kad jaunoji karta, gimusi ne Lietuvoje, auganti  modernioje aplinkoje, no-
rėtų ir galėtų visa tai gauti. Visą mėnesį mokykloje intensyviai dirbome: mokėmės ei-
lėraščius apie Lietuvą, vyko daug choro, ansamblio ir šokių repeticijų. Organizavome

poezijos rytmetį, kuriame dvidešimt šeši mokiniai deklamavo eilėraščius apie gimtinę,
apie Tėvynę. Į šią veiklą įsijungė ir mokinių tėvai. Visi mokiniai dalyvavo JAV Švietimo
tarybos paskelbtame piešinių ir rašinių konkurse. Nuo vasario 16 dienos mokykloje vyks-
ta Lietuvių kalbos dienos: skaitėme įvairių pasaulio garsių žmonių mintis, išaukštinančias
lietuvių kalbą, susipažinome su lietuvių kalbos išskirtinėmis ypatybėmis, kuriomis do-
misi pasaulio kalbininkai. Mokiniai išreiškė savo supratimą apie kalbą rašinėliuose. Vi-
sas įgytas žinias patikrinsime po dviejų savaičių lietuvių kalbos viktorinoje.

Mokytoja Marija Dainienė

AT Ž A LY N A S
Lietuvių mokykla Vašingtone Vasaris  Nr. 24

„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.

MANO LIETUVA

Rašau savo šeimos istoriją – 

„Aš ir Lietuva”
Lietuvos istorijoje buvo visko: ir gero, ir blogo. Vis-

ko buvo ir mūsų šeimos istorijoje, nes ji yra Lie-
tuvos istorijos dalis. Kiek prisimename, Lietuvos

istorija  buvo siejama su laisve ir nepriklausomybe.
Net sovietų okupacijos laikais apie Lietuvos nepri-
klausomybę mums buvo pasakojama ir ja didžiuo-
jamasi. Ir visuomet ruseno viltis, kad vieną dieną tą
ypatingą būseną – laisvės pajautimą,  kurios jau ne-
žinojo mūsų tėvai ir mes patys, Lietuva vėl išgyvens. 

Kol augome, tuo buvo sunku patikėti, nes laikai
buvo nelengvi – dažnai tekdavo gerai pagalvoti,
kur ir ką galėjai sakyti. Neretai tekdavo net išeiti pa-
sivaikščioti paupiu, kad galėtum atvirai pasitarti, pa-
kalbėti arba paprašyti močiutės, kad papasakotų tik-
rąją Lietuvos istoriją, o ne tą, kurią mokė mokykloje.
O jei per neatsargumą būdavai užkluptas laisvai reiš-
kiantis mintis, rizikuodavai savo ir savo šeimos ge-
rove. Kiekviena šeima Lietuvoje yra išgyvenusi
savo artimųjų tremtį arba pažinojo tuos, kurie iš
tremties ar KGB kalėjimų nebesugrįžo.

Tačiau kuo smarkiau buvo užveriami geležiniai
vartai į pasaulį, tuo stipriau augo tikėjimas savo ša-
lies laisve. Ir vieną dieną tas tikėjimas virto judėji-
mu už laisvę ir nepriklausomybę. Jis užgimė  Lie-
tuvos žmonių širdyse. Tuo metu, visi Lietuvos žmo-
nės jautėsi kaip viena šeima. Tai buvo nepakarto-
jamas jausmas, kuris visus mus vienijo.

Mūsų šeimoje giminės istorija su tikėjimu Lie-
tuvos laisve ir vienybe buvo perduodama iš kartos
į kartą.  Daugybę metų kartotos tiesos sustiprino
žmonių ryžtą nebijoti okupantų. 

Mano mama ilgą laiką nežinojo savo tėvo, ka-
dangi, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, jis
išėjo kariauti prieš rusų armiją. Tuo metu mano ma-
mai buvo vos pusę metų. Ilgai apie jį mano močiutė
nieko nežinojo.  Kartą gavus laišką, paaiškėjo, kad
karo metu jis buvo suimtas ir išsiųstas į Rusijos rū-
dos kasyklas. Ilgus metus močiutė siuntė jam mais-
to siuntas, kol jis sugebėjo iš ten pabėgti ir sugrįžti
į Lietuvą. Tačiau čia ne tik jam nebuvo ramybės, bet
ir visai šeimai, kadangi KGB jį nuolat persekiojo, to-
dėl jis negalėjo gyventi šeimoje. Negalėdami suras-
ti senelio, kaip „liaudies priešo”, pradėjo kenkti šei-
mai, kad palaužtų, sužlugdytų, o gal net sunaikintų
visus,  močiutę atleido iš darbo. Nuo tada mano
mama, jos broliukas ir močiutė nebeturėjo iš ko gy-

venti. Be to, šeima taip ir liko be tėvo, kuriam
teko ir toliau slapstytis. Vėliau jis apsigyve-
no Žemaitijoje, kur mirė nuo plaučių vėžio –
tai sunkaus darbo rūdos kasyklose pasekmė.
O šeima ir toliau gyveno Aukštaitijos mies-
telyje Kupiškyje. O močiutės niekas į kitą dar-
bą nepriėmė, nuolat vykdavo KGB organi-
zuojami trėmimai į Sibirą. Geri žmonės daž-
nai perspėdavo mano močiutę apie tokius rei-
dus, ir ji išveždavo abu vaikus į kaimą pas gi-
mines, tikėdamasi, kad jei  ją ištremtų, tai
vaikai liktų Lietuvoje ir išgyventų. Kai pa-
vojus praeidavo, močiutė atvykdavo jų pasi-
imti ir vėl kurį laiką visi trys gyvendavo
drauge.

Kai mama ir dėdė baigė vidurinę mo-
kyklą, močiutė vis dar neturėjo darbo, tačiau
stengėsi ir  siekė, kad jos vaikai įgytų aukš-
tąjį išsilavinimą. Jiems įstojus į Kauno po-
litechnikos institutą, močiutei kartais pri-
trūkdavo kelių centų pašto ženklui, kad ga-
lėtų išsiųsti laišką į Kauną, tačiau tai, kad
vaikai mokėsi buvo labai svarbu ir džiugu.

Tėčio vaikystė prabėgo Kaune ir Vil-
niuje. Dar dabar vaikščiodamas Vilniaus
gatvėmis, jis gali parodyti, kuriame skers-
gatvyje laukdavo savo tėčio, grįžtančio iš dar-
bo, ir kur su draugais žaisdavo slėpynių. Kauną mano
tėtis sieja su vaikyste ir jaunyste, nes čia jis užaugo
ir mokėsi bei baigė Kauno politechnikos institutą. 

Tėtis augo prie Kauno Geto. Jis gerai atsimena,
kai vokiečiai ir vėliau sovietai vykdydavo trėmimus.
Kada Geto dar nebuvo visai uždaras, vaikai eidavo
žaisti drauge su ten įkalintų žydų vaikais. Dažnai at-
sitikdavo taip, kad dar vakar žaidei su draugu iš Geto,
o šiandien, pasislėpęs kur nors už namų, stebėjai,
kaip buvo varoma jo šeima į sunkvežimį ištrėmimui
ar sušaudymui.

Mano tėčiui ir pačiam teko patirti panašius iš-
gyvenimus. Sovietams vežant šeimas į traukinių sto-
tį, mano tėčio tėtis pririšo pagalvę prie mano tėčio
vaikiško užpakaliuko ir ant posūkio išmetė vaiką iš
sunkvežimio. Nors nedidelis, bet būdamas sumanus
berniukas, jis sugrįžo pas savo senelius ir liko ne-
ištremtas. Jo tėvo taip pat neišvežė, bet šis turėjo kurį
laiką slapstytis, kad būtų tikras, jog nėra sekamas.

Būdamas studentas, tėtis žaidė krepšinį, mėgo
muziką ir šokius. Ne kartą buvo patekęs į bėdą, ka-
dangi  grodavo rokenrolą ir šokdavo tvistą, – tais lai-
kais sovietų uždraustą muziką ir šokius. Bet laimei,
atsipirkdavo tik perspėjimais ar nedidelėmis nuo-
baudomis.

Mano tėvai susipažino Kaune. Kaune užaugome
ir mes su sese. Tačiau Vilnius tapo mano miestu, nes
studijavau Vilniaus universitete. 

Lietuva atgavo nepriklausomybę man mokantis
pirmame kurse, ir staiga mano gyvenimas pasikei-
tė. Atsirado galimybė studijuoti užsienyje. Buvau pir-
moje studentų grupėje, išvykusioje su mainų prog-
rama į Danijos Aalborg universitetą. Dar studijuo-
dama universitete dirbau vertėja JAV-Lietuvos ka-
rinių ryšių grupei, kuri vykdė mainų programas tarp
JAV ir Lietuvos karininkų. Su karinių oro pajėgų bei
armijos karininkais lankiausi JAV karinėse bazėse
Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje ir JAV. Buvo be galo
įdomu ir prasminga padėti Lietuvos kariuomenei
stiprėti ir augti.

Mokyklos šeimų projektas „Rašau savo šeimos
istoriją – AŠ IR LIETUVA” skatina dalintis šeimos
istorija, kad vieni kitus geriau pažintume, kad per-
duotume savo gyvenimo patirtį vaikams, kad is-
torijos pamokose galėtume skaityti ir mokytis iš
savo tėvų pasakojimų. Siūlome paskaityti Erikos

Vėberytės-Olson pasakojimą.

Baigusi universitetą, įsitraukiau į darbą, susi-
jusį su demokratijos raida. Pirmosios demokratijos
apraiškos mūsų šalyje atvėrė galimybes ir uždegė
norą rasti būdą stiprinti Lietuvos nepriklausomybę
. Todėl laimėjusi Muskie stipendiją, išvykau studi-
juoti tarptautinių santykių Georgetown univer-
 sitete. 

Jei reikėtų pasakyti, kuo labiausiai didžiuojuosi
iš savo profesinės patirties Lietuvoje, nedvejodama
sakyčiau, kad savo indėliu į Lietuvos nepriklauso-
mybės stiprinimą – narystę Europos Sąjungoje ir
NATO, kai dirbau Seimo Pirmininko patarėja už-
sienio klausimais. Buvo labai įdomūs ir kartais su-
dėtingi laikai, kai reikėdavo atlaikyti užsienio šalių
raginimus „neerzinti rusų meškos”, suburti tarp-
tautinę koaliciją, remiančią Lietuvos siekius, ar pa-
dėti surasti kompromisą tarp Lietuvos politinių
partijų, kad būtų balsuojama už ypač svarbų įsta-
tymą. Tačiau viską galima išgyventi, jei yra tikėji-
mas, susitelkimas bendram siekiui šalies viduje ir
tarptautinė parama. 

Jei reikėtų pasakyti, kuo labiausiai didžiuojuosi
iš savo profesinės patirties JAV, nedvejodama pasa-
kyčiau, kad tuo, jog sukūriau moterų lyderių tink-
lą 61-oje šalyje. Šiandien šios moterys, išriktos į savo
šalių parlamentus, tarnauja savo šalių vyriausybė-
se, gina žmogaus teises, sukūrė savo nevyriausybi-
nes organizacijas ar verslus, atstovauja savo šalims
taikos derybose bei tarptautinėse organizacijose. Tai
platus lyderių tinklas, kuris visuomet pasiruošęs iš-
tiesti pagalbos ranką kitai šaliai.

Jei paklaustumėte,  kuo didžiuojuosi asmeniš-
kai, nedvejodama pasakyčiau, kad savo dukromis Ula
ir Kaja. Didžiuojuosi tuo, kad jos tvirtai tiki Lietu-
vos nepriklausomybe, kad nori pažinti Lietuvos
kultūrą ir istoriją ir kurti Lietuvos bei JAV valsty-
bes, kurios būtų saugios, stiprios ir atviros visiems
geros valios žmonėms. 

Erika Vėberytė-Olson

iš k.: Erika Vėberytė su mama Violeta, vyru Trygve, dukromis ula ir
Kaja.                                                                           Šeimos archyvo nuotr.
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Lietuvių kalbos
mokymas 4b klasėje

Atvykau į šią mokyklą rugsėjo pa-
baigoje. Pamenu savo pirmąją die-
ną mokykloje: pusvalandį prieš

pamokas trunkantis mokytojų susi-
rinkimas, mokyklos bendruomenės
giedamas Lietuvos Respublikos him-
nas, prieš pradedant darbo dieną,
ir šviesioje, spalvingoje klasėje manęs
jau laukiančių dešimties vaikų žiban-
čios  akelės. Aš turėjau pravesti tris pa-
mokėles savo naujajai klasei – 4B. Šyp-
sojausi ir visiems paspaudžiau ranką,
prisistatydama „mokytoja Laima”. Vai-
kai smalsiai žiūrėjo į mane ir laukė, ką
gi aš naujo jiems pasakysiu, koks čia
„paukštis” atskrido. Mano pirmas su-
sipažinimo ratas nebuvo labai sėk-
mingas, mano paruošti susipažinimo
pratimai, žaidimai nevyko taip sklan-
džiai, kaip aš tikėjausi, nes mano kla-
sė, pasirodo, yra ta, kurioje vaikai dar
nekalba laisvai lietuviškai, o dar blo-
giau – nelabai nori vargintis. „I don’t
like speaking Lithuanian”,  – pareiškia
viena be galo mielo veido mergaitė. Ką
gi, vadinasi, reikia ieškoti naujų idėjų,
naujų būdų, naujų metodų, kaip juos
motyvuoti ir prakalbinti.

Sukau galvą kiekvieną  dieną, už-

Muzika mus suburia 

Mudvi su Ūla labai mėgstame
dainuoti. Kai dainuojame lie-
tuviškai, tai džiaugiasi ne tik

mūsų mama, bet ir močiutė, senelis,
teta ir dėdė. O lietuviškai dainuoti ir
suvokti muziką mus moko mokytoja
Viktorija. Lietuvių mokykloje Va-
šingtone kiekvieną šeštadienį vyksta
muzikos pamokos, choro ir ansamb-
lio repeticijos. Mokytoja Viktorija vi-
sur suspėja ir mus visus moko gražiai,
taisyklingai ir raiškiai dainuoti. Dai-
na mus visus suburia, mes turime vie-
nas kitą girdėti, klausytis draugo bal-
so skambėjimo. Mano mėgstamiausia
daina „Pempel pempel kuoduotoji.”
Ją dainuoti reikia grei tai ir aiškiai
tarti žodžius, – pasako ja Kaja.

Kaja ir aš dainuojame chore ir mo-
kyklos ansamblyje, – primena Ūla. –
Mokyklos chore dainuoja beveik visi
mokyklos vaikai. Smagu drauge trauk-
ti lietuvišką dainą. O ansamblyje dai-
nuoja tie vaikai, kurie po pamokų ski-
ria laiko ansamblio repeticijoms. Mo-
kytoja Viktorija girdi kiekvieną, pa-
giria, kai gražiai dainuojame, ir prašo
pakartoti, kai nesiseka. Geriausiai
dainuojantys vaikai dainuoja solo. 

Mokydamasi dainų, aš sužinau
apie Lietuvos istoriją, tradicijas ir kul-

tūrą. Dainuojame ir linksmas, ir liūd-
nas dainas, kurios atspindi Lietuvos
žmonių gyvenimą. Dabar ruošiamės
Va sario 16-osios koncertui. Praėjus
šventei, pradėsime rengtis Motinos
die nai. Turiu daug mėgstamų dainų,
bet dabar man labiausiai patinka dai-
na „Giedu dainelę”, – kalba Kaja.

Mokytoja Viktorija ne tik moky-
toja. Ji – ir mama, ir močiutė, ir mo-
kytoja, ir draugė vienu metu. Mes su
sese Kaja jai be galo dėkingos, kad ji
mus moko dainavimo meno ir ugdo
meilę muzikai. Juk tik jos dėka mes
dainuojame taip, kad galime atsto-
vau ti mokyklai ir šaliai tarptauti-
niuose festivaliuose ir Lietuvių Ben-
druomenės šventėse. Aš labai di-
džiuojuosi, kad  kasdien vis geriau dai-
nuoju, – tęsia Ūla.

Dažnai namuose dainuojame kar-
tu su mama. Dainuojame tas dainas,
kurias moko mokytoja Viktorija. Taip
ir mama išmoksta naujų dainų ir
kartais drauge su mumis dainuoja
mokyklos koncertuose. Mokytoja Vik-
torija moko dainuoti ne vien mus, vai-
kus, bet ir mūsų mamas bei tėvus.
Mes visi ja džiaugiamės ir brangina-
me, – vienu balsu teigia sesės.

Sesės Ūla ir Kaja Olson

Nukelta 11 psl.

iš k. ratu: mokytoja Laima, Antonetta, Ema, Paula, Matas, Jonas, Šilas ir Tadas. 
Mokyklos archyvo nuotr.

sirašinėjau idėjas ir bandydavau jas įgy-
vendinti, kad tik vaikai pradėtų kalbėti.
Suskirsčiau juos į dvi mažas grupeles
po penkis pagal jų kalbos supratimo
lygį. Mažoje grupelėje, susėdus aplink
vieną stalą, nebeliko noro išdykauti, nes
visada būsi išgirstas,  tavo rašto dar-
belis tikrai bus patikrintas. Skaitėme
tekstukus, kūrėme sakinukus, asme-
navome veiksmažodžius ir rašėme pra-
timus, kuriuos iš anksto sugalvoda-
vau pagal tos grupelės lygį. Tuo metu
kita grupelė kitame kabinete dirbo su

asistentu Tomu. Jie darydavo mano
paruoštas užduotis: žiūrėdavo lietu-
višką filmuką, atsakinėdavo į  klausi-
mus, kuriais tikrinome, ar supranta tu-
rinį, mokėsi naujus žodžius ir pan. Po
to grupelės susikeisdavo.

Labai smagi užduotis buvo „dvi mi-
nutės dėmesio”, kiekvienas vaikas tu-
rėjo pasiruošti lietuviškai save prista-
tyti „Mano vardas..., pavardė... man pa-
tinka... ir t. t.” Kiekvienas atsistojęs
prieš klasę ir, matuojant chronometru
dvi minutes, tiek laiko pasakojo apie

save. Manote, kad lengva? Pabandyki-
te. Nė vieno žodžio nebuvo galima pa-
sakyti angliškai, tik lietuviškai. Sma-
gus iššūkis, vaikams reikėjo daug ruoš-
tis. Iš jų pasakojimų vieni apie kitus
daug sužinojome.

Jau praėjo keturi mano darbo su
šia klase mėnesiai. Kiekvieno šešta-
dienio laukiu kaip šventės, labai noriu
matyti jų pažangą, noriu žinoti, ko-
kius dešimt žodžių jie pasirinko per sa-
vaitę, užsirašė ir išmoko. Mes esame su-
sitarę, kad kiekvienas pats pasirenka
naujus žodžius, užsirašo į savo žody-
nėlius, juos išmoksta ir atsiskaito.

Gera klausyti jų, deklamuojančių
prieš visą mokyklą lietuvišką eilėraš-
tį Tėvynei Lietuvai vasario 16-ąją. Gera
girdėti juos, dainuojančius chore lie-
tuviškas daineles, malonu stebėti juos,
šokančius  lietuviškus šokius ir iš visų
jėgų besistengiančius  ištarti žodžius:
kupranugaris, traktorius, žvaigždutė,
kaliausė ir kitus sunkiai tariamus žo-
delius. Esu labai dėkinga visiems tė-
veliams, kurie mane palaiko, drąsina ir
priima naujus iššūkius.  Ačiū jums,
vaikai, kad norite mokytis, kad sten-
giatės išmokti savo mamos arba tėčio
gimtąją kalbą. Stenkitės, nors tai nėra
visai paprasta.

Mokytoja Laima Macevičiūtė

Vasario 16-oji –
Lietuvos

nepriklau somybės
atkūrimo diena

Praėjusį savaitgalį šventėme Lie-
tuvos Nepriklausomybės 101-ąsias
metines. Mokykloje vyko koncer-

tas, kuriame dalyvavo visi mokyklos
mokiniai. Mes dainavome, sakėme ei-
lėraščius ir šokome. Dainas atliko cho-
ras ir ansamblis, paskui prisijungė ir
mokytojos, ir mamytės su tėveliais. At-
likome patriotines dainas apie Tėvynę.
Daug vaikų deklamavo eiles apie gim-
tinę, apie Tėvynės gamtos grožį, apie
meilę Tėvynei. Pelėdžiukai, žvirbliu-
kai, gandriukai šoko trankius šokius:
„Buvo dūda Vilniuj”, „Suktinukas”,
„Oželis”. Žiūrovai maloniai šypsojosi
ir plojo. Mums buvo gera. Į šventę at-
vyko svečias – Lietuvos Respublikos
diplomatas Kęstutis Vaškelevičius, ku-
ris pasakė sveikinimo kalbą ir dėkojo
mums už lietuvybės puoselėjimą. Su-
pratau, kad koncertas svečiui patiko.

Kitą dieną buvo minėjimas Was-
hingtone. Pirmiausia Šiluvos Švč. Mer-
gelės Marijos  koplyčioje vyko šventos
Mišios už Lietuvą, kurias atnašavo
Lietuvos vyskupų konferencijos dele-

gatas užsienio lietuviams prelatas E.
Putrimas, vėliau vyko Lietuvių Ben-
druomenės šventė Katalikų universi-
teto salėje. Ten buvo daug svečių, kal-
bas sakė ambasadorius R. Kriščiūnas,
prelatas E. Putrimas, JAV Lietuvių
Bendruomenės vykdomoji pirmininkė
Austėja Sruoga. Ir mes koncertavo-
me: buvo jauku ir gera. Iš visos širdies
skambėjo dainos, kuriomis išreiškėme
meilę Lietuvai. Prasminga šventė, kuri
suvienija bendruomenę bendram tiks-
lui.

Renata Sujeta, 6 klasė

Mokyklos bendruomenės choras Vasario 16-osios šventėje, diriguoja mokytoja Viktori-
ja Zaborienė. 

Renata Sujeta.                      Aistės Ray nuotr. Sesės Ūla  ir Kaja  su mokytoja Viktorija Zaboriene. Mokyklos archyvo nuotr. 
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LIETUVA  IR PASAULIS

Kaziuko mugėje laukia iki pusės milijono lankytojų
Vilnius (Diena.lt) – Kovo 1–3 die-

nomis Vilniuje vyksiančios jau 416-
osios Kaziuko mugės šūkis „Neriam,
drožiam, rūkstam į Kaziuką!”. Orga-
nizatoriai tikisi, kad panašiu ritmu
kaip šūkis mugę per tris dienas ap-
lankys iki pusės milijono vilniečių ir
miesto svečių. 

Šiemet prekybininkams į mugę
parduota apie pusantro tūkstančio
vietų paviljonams. 

Iš užsienio šalių prekybininkų
dominuoja kaimynai latviai ir estai,
taip pat atvyksta nemažai lenkų, bal-

tarusių, ukrainiečių. Mugėje savo ga-
minius pristatys ir pavieniai vokiečiai,
ispanai.

Ypatingas dėmesys Kaziuko mu-
gėje šiemet bus skiriamas verboms, ku-
rios įrašytos į UNESCO globojamų
objektų sąrašą. Mugės organizatoriai
tvirtina dėsiantys visas pastangas,
kad šiemet mugėje nebūtų Kinijoje
gamintų ne tik verbų, bet ir bet kokių
tautodailės dirbinių.

Kaziuko mugės ištakos siekia XVII
a. pradžią ir susijusi su šv. Kazimiero
kultu. 

S. Skvernelis vyks į Airiją aptarti „Brexit“
Vilnius (BNS) – Ministras pirmi-

ninkas Saulius Skvernelis kitą savai-
tę lankysis Airijoje, susitiks su šios ša-
lies premjeru Leo Varadkar, vietos
lietuvių bendruomene.

Ketinama aptarti klausimus, susi-
jusius su daugiamete ES finansine per-
spektyva, ES ateities problematika, ski-
riama dėmesio dvišaliams santykiams.

Abu premjerai taip pat planuoja
apsilankyti vienintelėje Airijoje mo-
kykloje, kur mokoma lietuvių kalba, S.
Skvernelis planuoja susitikti su lie-
tuvių bendruomene.

S. Skvernelis su bendruomene ap-
tars svarbiausias kylančias problemas,

domėsis, ar pakankamas dėmesys ski-
riamas lietuviškoms šeštadieninėms
mokykloms, diskutuos, kas galėtų pri-
traukti piliečius grįžti į Lietuvą, aptars
gegužę planuojamą referendumą dėl
dvigubos pilietybės įteisinimo.

Pagal dabartinius planus, „Brexit”
turėtų įvykti kovo 29 dieną. Briuselis,
sulaukęs Jungtinės Karalystės prašy-
mo, žada svarstyti, ar pakeisti šį lai-
kotarpį dvejiems metams atidedant
išstojimą iš bendrijos.

Airija yra antra  valstybė po Di-
džiosios Britanijos pagal emigrantų iš
Lietuvos skaičių – šalyje gyvena apie
70 tūkst. Lietuvos piliečių.

Sieks išsaugoti Kauno centrinio pašto rūmus 
Vilnius (Vyriausybės inf.) – Mi-

nistras pirmininkas Saulius Skver-
ne lis pasirašė pavedimą atsakingoms
institucijoms, kuriuo įpareigojo pa-
teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl to-
limesnio Kauno centrinio pašto pa-
stato naudojimo valstybės bei visuo-
menės reikmėms.

„Šis objektas nėra dar vienas eili-
nis pastatas. Vyriausybė jaučia parei-
gą jį išsaugoti, nes Kauno centrinis paš-
tas yra ne tik ‘legendinė’ vieta dauge-
liui kauniečių, bet ir vienas svar-

biausių tarpukario valstybės repre-
zentacinių statinių. Tai mūsų moder-
niosios architektūros ir tautinio sti-
liaus idėjų simbolis. Esu tikras, jog šis
kultūros paveldo objektas turi likti
valstybės nuosavybe ir būti sėkmingai
pritaikytas jos reikmėms”, – sako
premjeras.

Kultūros ministerijai pavesta pa-
teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl Kau-
no centrinio pašto pastato įrašymo į
valstybinės reikšmės istorijos, ar-
cheologijos ir kultūros objektų sąrašą.

Įdarbina papildomus konsulus ambasadose 
Vilnius (BNS) – Lietuva įdarbina

papildomus konsulus ambasadose Lon-
done ir Dubline.

Tokių priemonių imtasi, išaugus
srautui lankytojų, kurie nori susi-
tvarkyti asmens dokumentus prieš
Jungtinės Karalystės išstojimą iš Eu-
ropos Sąjungos.

Numatoma, kad įdarbinus papil-
domus konsulus būtų prailgintos kon-
sulinio priėmimo valandos darbo die-
nomis. 

Šiuo metu Lietuvos ambasada
Londone per metus gali priimti apie 14
tūkst. paraiškų išduoti ar pakeisti as-
mens tapatybės dokumentus.

Tačiau asmens tapatybės doku-
mentų poreikis Jungtinėje Karalystė-
je jau pasiekė 20–23 tūkst. per metus ir
artimiausiu metu gali dar padidėti, nes
tvarkingi, galiojantys dokumentai bus
labai svarbūs įtvirtinant teisinį statusą
po „Brexit”.

Kadangi nemažai Jungtinei Kara-
lystei priklausančioje Šiaurės Airijoje
gyvenančių lietuvių aptarnauja am-
basada Dubline, čia taip pat paskelbta
atranka į naują konsulinę pareigybę.

Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje
lietuviai gauna tas pačias garantijas,
kaip ir britai, bet po išstojimo lietuviai
taps trečiųjų šalių piliečiais.

Jei britai išstos be sutarties, kuri
reglamentuotų migrantų teises, britai

gali imti mažinti pašalpas, numatyti
reikalavimą įsidarbinti per tam tikrą
laiką, išsiųsti teistus asmenis.

Lietuvos diplomatai nerimauja,
kad ilgainiui britai gali numatyti skir-
tingas taisykles Vakarų ir Rytų euro-
piečiams, sudaryti geresnes sąlygas
piliečiams iš tokių šalių kaip Prancūzija
ar Ispanija, kad pastarosios išsaugotų
ten gausiai gyvenančių britų teises.

Užsienio reikalų ministerijos duo-
menimis, Jungtinėje Karalystėje gali
gyventi daugiau nei 200 tūkst. lietuvių.

Britanija iš Europos Sąjungos tu-
rėtų pasitraukti kovo pabaigoje. Kol
kas lieka neaišku, ar britų parlamen-
tas patvirtins susitarimą dėl „Brexit”
sąlygų ir Londonas išvengs „kieto”
pasitraukimo.

Steigs kosmoso pajėgas
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump pasirašė įsaką
dėl naujų kosmoso pajėgų sukūrimo.

D. Trump pernai vasarą pareiš-
kė  norintis sukurti „kosmoso pajė-
gas”, kurios būtų visiškai nauja ka-
riuomenės dalis greta karinio jūrų
laivyno, jūrų pėstininkų korpuso, ar-
mijos ir oro pajėgų.

Jis tvirtina, kad tai būtina norint
išspręsti silpnų vietų kosmose klausimą
ir įtvirtinti JAV dominavimą orbitoje.

Tačiau  kosmoso pajėgų  sukūri-
mas dar nėra nuspręstas reikalas, nes
joms turi pritarti Kongresas, o jų kon-
cepcija susidūrė su tam tikru įstatymų
leidėjų ir gynybos pareigūnų skepti-
cizmu dėl kaštų ir papildomos biu-
rokratijos.

Naujų kosmoso pajėgų sukūrimas
taip pat išprovokuotų konkurenciją
Pentagone, ypač su oro pajėgomis, ku-
rios šiuo metu yra atsakingos už dau-
gumą kosmoso operacijų.

Jau ir Th. May svarsto apie „Brexit“ atidėjimą
Londonas (ELTA) – Didžiosios

Britanijos ministrė pirmininkė The-
resa May, anot žiniasklaidos, svarsto
atidėti „Brexito” datą. Taip norima už-
kirsti kelią netvarkingam šalies iš-
stojimui iš ES, pranešė naujienų agen-
tūra „Bloomberg”.

Laikraštis „The Sun” rašo, kad Th.
May siūlys formaliai atmesti išstojimo
be sutarties galimybę. Tai reiškia,
kad „Brexitas” gali būti atidėtas ke-
liems mėnesiams.

Didžiosios Britanijos išstojimas iš
ES numatytas kovo 29 d., tačiau, sau-
sio mėnesį šalies parlamentui atmetus
Th. May su likusiomis 27 valstybėmis
narėmis pasiektą susitarimą dėl iš-
stojimo sąlygų, o ES nesutinkant at-
naujinti derybų, didėja neaiškumas dėl
„Brexito”. Aklavietė derybose tarp
Londono ir Briuselio paskatino spė-
liones dėl Didžiosios Britanijos išsto-
jimo iš ES atidėjimo.

„Brexit“ įgauna ekonominės krizės požymių
Londonas (ELTA) – Jungtinės

Karalystės pasitraukimas iš ES, kurio
susitarimo vis nepavyksta patvirtinti,
virsta visaverte ekonomine krize, per-
spėja aeronautikos įmonių grupės
ADS vadovas Paul Everitt. Jam prita-
ria ir Anglijos banko valdybos pirmi-
ninkas Mark Carney, įspėdamas dėl
kietojo „Brexit” padarinių finansi-
niam šalies stabilumui.

„Jau dabar galime pastebėti realią
ekonominę žalą, kurią sukėlė prastai
valdomi politiniai pasitraukimo su-

tarties ir politinės deklaracijos pasi-
rašymo procesai”, – sakė P. Everitt.

Anglijos banko valdybos pirmi-
ninkas M. Carney taip pat tikino, kad
prasčiausias pasitraukimo iš ES sce-
narijus – kietasis „Brexit” – kelia di-
džiausią pavojų šalies finansiniam
stabilumui. Pasak jo, ypač kietasis
„Brexit” paliestų finansinių paslaugų
sektorių.

Be šių įspėjimų, apie neigiamą
„Brexit” įtaką kalbėjo ir britų drau-
dikai.

Kubiečiai pritarė naujai Konstitucijai
Havana (ELTA) – Kubos gyven-

tojai referendume pritarė naujai Kons-
titucijai. Joje įtvirtintas socialistinis
šalies kursas, o kartu – ekonominis at-
sivėrimas, pranešė Rinkimų komisi-
ja.

Komisijos duomenimis, už naują-
ją Konstituciją balsavo 86,8 proc. rin-
kėjų. Rinkėjų aktyvumas siekė 84 proc.

Naujoji Konstitucija, be kita ko,
numato, kad prezidentas gali poste

likti ne ilgiau kaip dešimt metų. Pirmą
kartą nuo 1976-ųjų vėl įvedamos mi-
nistro pirmininko pareigybės. Tiesa,
absoliuti Komunistinės partijos galia
yra neliečiama – ji lieka vienintelė le-
gali politinė jėga. Tekste išlieka ir ko-
munistinės visuomenės siekis. Nauja
Konstitucijoje yra privačios nuosavy-
bės sąvoka. Be to, užsienio investicijos
pripažįstamos svarbiu ekonomikos
augimo veiksniu. 

V. Putino atstovo spaudai duktė stažuojasi EP
Briuselis (LRT.lt) – Rusijos pre-

zidento Vladimiro Putino atstovo spau-
dai Dmitrijaus Peskovo duktė dirba
vieno Europos Parlamento (EP) Sau-
gumo ir gynybos pakomitečio nario
stažuotoja, sakė šis Prancūzijos euro-
parlamentaras.

Aymeric Chauprade, EP Užsienio
reikalų komiteto narys, pabrėžė, kad
Jelizaveta Peskova, Prancūzijoje stu-
dijuojanti teisę, neturi prieigos prie
konfidencialių dokumentų.

„Jelizaveta, Putino atstovo Dmit-
rijaus Peskovo duktė, stažuotę pradė-
jo 2018 metų lapkritį” ir ją baigs ba-
landžio pabaigoje, kai pasibaigs pa-
ties A. Chauprade kadencija, sakė EP
atstovė.

J. Peskova negali dalyvauti už už-
darų durų vykstančiuose debatuose
arba Europos Sąjungos delegacijos
prie Rusijos.

Prancūzų europarlamentarė
Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy
sakė esanti „sunerimusi”. „Tai išties
sukrečiama. Kremliaus atstovo duktė
nėra bet koks žmogus. Esu nustebusi,
kad šį įdarbinimą patvirtino parla-
mento personalo tarnyba”, – pridūrė ji.

A. Chauprade buvo vienas iš Kry-
me 2014 metais vykusio referendumo,
po kurio Rusija aneksavo šį Ukrainai
priklausantį pusiasalį, stebėtojų. Tarp-
tautinė bendruomenė šį plebiscitą
Maskvos okupuotoje teritorijoje laiko
neteisėtu.

Europarlamentaras sakė: „Nie-
kada neslėpiau, kad laikau Krymą is-
toriškai rusišku.”

Tuo metu Europos Sąjunga prog-
nozuoja, kad per gegužę vyksiančius
EP rinkimus prieš Bendriją gali būti
surengta informacinių atakų, ypač
organizuojamų Maskvos.

Jelizaveta Peskova įdarbinta EP. 
TrendexMexico.com nuotr.

Lietuvos ambasada Londone ruošiasi lan-
kytojų antplūdžiui.            Tiesa.com nuotr.
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Kodėl bendrovės įsivelia į melo pinkles

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų vasario 26 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,16 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,61 €

Netinkamas akių kontaktas gali sugadinti visą jūsų įdirbį. Psichika.eu nuotr.

Meluojančios bendrovės praranda pasitikėji-
mą, o su juo ir dalį pajamų bei pelno. Tačiau kai
kurioms įmonėms meluoti yra norma. 

Pasitikėjimo praradimas įmonėms vidutiniškai
kainuoja 6% pajamų bei 10% EBITDA (pelnas
prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir

amortizaciją), rodo 7.000 įmonių analizė.
Nepaisant to, daugybė didelių įmonių yra lin-

kusios meluoti tiek išoriniams žmonėms, tiek sau. 
Verslo konsultacijų bendrovė „Navalent” ištyrė

3.200 interviu su verslo atstovais ir pabandė išsiaiš-
kinti, ar egzistuoja tam tikri organizacijų bruožai, ku-
rie leidžia nuspėti darbuotojų polinkį į melavimą.

Strategija ir darbuotojų vertinimas

Pirmas iš nerimą keliančių bendrovės bruožų –
aiškios strategijos trūkumas. Kai organizacija ne-
pasižymi nuoseklia misija, tikslais ir vertybėmis, ji

Akių kontaktas – svarbus bendravimo 
su klientais etapas

Pirmąjį įspūdį apie kitą žmogų mes su-
sidarome per kelias sekundes. Kiek-
vienas klientas per tas kelias pirmąsias
sekundes supranta, ar jis nori su mumis
bendrauti ar ne. 

Akių gestais mes parodome ar
laukiame kliento

Dažnai pasisveikindamas ir spaus-
damas ranką pardavėjas žiūri į šoną.
Sveikinantis svarbu žiūrėti į akis, taip
mes parodome, kad durys klientui yra
atviros. Žvilgsnis parodo, kad jūs lau-
kiate to žmogaus ir jį įsileidžiate. Iš akių
klientas supranta labai daug ir jeigu pa-
sisveikindamas nežiūrite į akis, paro-
dote, kad klientas nėra laukiamas.

Įsivaizduokime, kad į biurą ateina
klientas, jis pasisveikina, o visi dar-
buotojai sėdi prie kompiuterių ir ne-
pakelia akių, lyg nieko nebūtų įvykę.
Tuomet klientas nežino prie ko priei-
ti ir ko paklausti informacijos.

Jeigu bendraujant su klientu, jūs
sėdite vienas prieš kitą, bet jūsų akys
laksto kažkur kitur, klientas tai su-
pranta kaip nenorą bendrauti. Daž-
nai akių bėgiojimas yra traktuojamas
kaip abejingumas.

Jeigu mes esame linkę pasitikėti
žmogumi, su kuriuo kalbame, mes bū-
sime linkę palaikyti su juo akių kon-
taktą. Tad jeigu norite sudominti ir iš-
saugoti kliento dėmesį, išlaikykite

akių kontaktą viso pokalbio metu. Jei-
gu akių kontaktas išlaikomas mažiau
nei du trečdalius pokalbio laiko, klien-
tas jus traktuoja kaip nepatikimą žmo-
gų arba žmogų, kuriam jis nenorėtų at-
siskleisti.

Koks turėtų būti žvilgsnis

Kai žmogus patinka kitam žmogui,
jis žiūri jam į akis. Todėl pastarasis pa-
junta simpatiją jo atžvilgiu. Vis tik
bendraujant su klientu vertėtų vengti
intymaus žvilgsnio. Tai žvilgsnis, kai
nužvelgiate kitą žmogų nuo akių iki pat
pėdų. Verslo santykiuose šis žvilgs-
nis sukuria nejaukią atmosferą. Taip
žiūrint į klientą, jūsų pokalbis gali
pasibaigti net neprasidėjęs.

Verslo žvilgsnis padeda sudėtin-
gose derybinėse situacijose. Tai yra
žvilgsnis, kai žiūrite pašnekovui į kak-
tą, tarp akių. Nors šis žvilgsnis suku-
ria rimto pokalbio atmosferą tačiau jis
labai įpareigoja ir sukausto žmones.

Bendraujant su klientais geriau-
sias yra socialinis žvilgsnis – kai žiū-
rite į kito žmogaus veidą nuo akių iki
lūpų. 

Pastebėta, kad jeigu bendraujame
su klientu draugišku žvilgsniu, jis su-
kuria betarpišką atmosferą. Tad jei
jums sunku žiūrėti tiesiai į akis, pasi-
telkite socialinio žvilgsnio techniką.

Visasverslas.lt

Kaip padaryti daugiau per trumpesnį laiką
Jeigu išmoksite planuoti paros laiką
taip, kaip reikia, sugebėsite dirbti gerai
net ir jausdami didžiulį spaudimą ar
įtampą.

Laiko valdymo pagrindinis princi-
pas – koncentruokitės į rezulta-

tus, o ne teigimą, kad esate užsiėmę.
Didžiausia daugelio žmonių bėda,

kad jie išties nuolat turi darbo, tačiau
pasiekia nedaug, nes koncentruojasi ne
ties svarbiausiais darbais.

Tik 20 procentų mūsų darbo ir
pastangų lemia net 80 procentų rezul-
tatų! 

Tikslo nustatymas 

Kad sėkmingai valdytumėte laiką,
privalote nusistatyti tikslus. Kai žino-
te, ko siekiate, lengviau nuspręsti, ko-
kia tvarka, kokius darbus atlikti. Be
tikslų, blaškysitės ir painiositės pri-
oritetuose.

Žmonės linkę pamiršti nusistaty-
ti tikslus, nes tam reikia skirti nema-
žai laiko.

Jeigu tvirtai nusprendėte planuo-
ti laiką, visų pirma išmokite ir nusi-
statykite tinkamus tikslus.

Prioritetai 

Susidėlioti prioritetus, ką padary-
ti pirmiausia – labai svarbu. Be to, ga-
lite dirbti labai daug ir sunkiai, tačiau
ne tai, kas duoda didžiausius rezultatus.

Daugelis turi kažką panašaus į
sąrašą „reikia padaryti”. Didžiausia to-
kių sąrašų problema, jog jie tiesiog rin-
kinys darbų, kurie turi būti padaryti.
Svarbiausia, kaip su juo dirbate – iš
apačios į viršų, iš viršaus į apačią, nuo
sunkiausio prie lengviausio?

Kad dirbtumėte efektyviai, pir-
miausia turite dirbti su svarbiausiomis
užduotimis. Tik tada nestresuosite ir
tokiems darbas neateis vadinamasis

„deadline”.
Laiko planavimo įgūdžius pradė-

kite vystyti nuo prioritetų sudėliojimo.

Darbų pertraukinėjimas 

Turėti tikslus ir nusistatyti pri-
oritetus – viena. Kita – kaip iki mini-
mumo sumažinti trukdžius, t.y. fakto-
rius, dėl kurių gaištamas laikas.

Geriausias pavyzdys – vadybinin-
kai. Jie visada randa, kas sutrukdo jų
pagrindinį darbą. Tai yra ir laiškų
peržiūrėjimas, susiskambinimai su
esamais, buvusiais klientais, sutarčių
peržiūros ir pan. Žinoma, kai kurie
klausimai turi būti sprendžiami ne-
delsiant, tačiau daugelį galima atidėti
vėlesniam laikui ir daryti tai, ką reikia.

Laiko planavimą tobulinkite, at-
sisakydami nereikšmingų užsiėmimų.

Vilkinimas

„Padarysiu tai vėliau” – sužlugdo
daug gerų darbuotojų. Po per daug
„vėliau” atsiranda tiek darbų, jog jie
visi atrodo nebeįveikiami. Darbų vil-
kinimas kiek viliojantis, tiek ir mirti-
nas. Geriausia atsikratyti šios ydos - iš-
siaiškinti, kodėl tam tikrus darbus
atidedate. Dėl to, kad bijote? O gal ma-
note, jog neįveiksite?

Atsakykite ir susidorokite su bai-
mėmis. Už tai save apdovanokite.

Tvarkaraščio sudarymas 

Didele dalimi sėkmingo laiko pla-
navimo sutampa su tvarkingai suda-
rytu tvarkaraščiu. Kai žinote savo tiks-
lus, prioritetus, reikia susidaryti tiks-
lų tvarkaraštį, kuris neleis iškrypti iš
kelio ir apsaugos nuo streso.

Tai reiškia, kad planuodami laiką,
būtinai tvarkaraštyje turite palikti lai-
ko nenumatytiems įvykiams, užduo-
tims.

Visasverslas.lt

Meluoti darbe reiktų atprasti ir išmokti. 
Shutterstock nuotr. 

yra labiau linkusi turėti darbuotojų, kurie slepia ar
iškreipia tikrąją informaciją.

Į melą vedantis veiksnys – neteisinga darbuoto-
jų vertinimo sistema. Kai organizacijos procesai, ku-
rie vertina darbuotojų indėlį, yra laikomi neteisingais
ar nesąžiningais, darbuotojai yra labiau linkę meluoti.

Kai žmonės jaučia, kad jų darbo vertinimas yra
ydingas, jiems trūksta reguliaraus grįžtamojo ryšio,
jie yra labiau linkę pagražinti savo pasiekimus, o klai-
das – nuslėpti. 

Trūksta vadybos ir 
bendradarbiavimo

Meluojančių bendrovių bruožas – neefektyvi va-
dyba. Kai nėra aišku, kas už ką atsakingas ir nėra
efektyvaus proceso, kurio metu vadovai galėtų nuo-
širdžiai aptarti problemas, melo tikimybė išauga, pa-
gerėja suvokimas, kas ir kaip įmonėje priima spren-
dimus, darbuotojai yra dešimtadaliu labiau linkę elg-
tis sąžiningai.

Tokiais atvejais departamentai į kitus kolegas
pradeda žvelgti lyg į priešus ir siekia susidoroti vie-
ni su kitais. Ketvirtadaliu pagerinus bendradar-
biavimą tarp departamentų, tikimybė, kad kolek-
tyvas sakys tiesą ir elgsis sąžiningai padidėja.

Verslo žinios
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MANO  VIRTUVĖAT Ž A LY N A S

Mieliniai
blynai su
obuoliais 

Mes čigonai Lietuvos

duokit blynų ir kavos!.. 

Užgavėnių rytą linksmai šūkalioja
mažieji persirengėliai, eidami nuo durų
prie durų. Geros šeimininkės būna pa-
siruošusios – ,,čigoniukus” pa  vai šina ką
tik iškeptais mieliniais blynais.

Šįkart dalijamės su jumis kulina-
rinių knygų autorės Beatos Nicholson
receptu.

Reikės:

500 ml (16 oz) šilto pieno
60 g (2 oz) šviežių mielių (ar 14 g sau-
sų – 0,5 oz)
2 šaukštelių ir 4 šaukštų cukraus
4 kiaušinių
500 g (1 sv) speltos ar rupių kvietinių
miltų
žiupsnio druskos
1 šaukštelio cinamono
1 šaukštelio muskato
2 šaukštų rapsų (Canola) aliejaus
3 saldžiarūgščių obuolių 
miltinio cukraus pabarstymui

Mielinių blynų tešlą galima už-
maišyti savaitgalio rytą arba iš vaka-
ro ir kildinti šaldytuve. Tada jų iškep-
ti bus paprasta ir Užgavėnių rytą. Gar-
dūs karšti, skanūs ir šalti, todėl puikiai
tiks įdėti mažiesiems į šventes darže-
liuose bei mokyklose.

Dubenyje ištrinti mieles su dviem
šaušteliais cukraus, supilti pieną ir ge-

Atkelta iš 7 psl.

Medinių automobilių
lenktynės

Įdomų renginį organizavo mergaičių
skaučių organizacija, kuris vyko
McLean (Virginia). Reikėjo patiems

pagaminti kuo greitesnį automobilį
iš pušies, kurio svoris neviršytų 5 un-
cijų. Mes su tėčiu kartu gaminome
namuose lenktyninį automobilį. Ant
mašinos stogo nupiešėme Amerikos vė-
liavą, o gale – Lietuvos vėliavą – tikė-
jome, kad tai lems mums sėkmę. Aš to-
kiame konkurse dalyvavau pirmą kar-
tą, todėl labai jaudinausi. Iš viso daly-
vavo 80 mergaičių ir tiek pat automo-
bilių. Dalyvės buvo suskirstytos į  ke-
lias grupes. Visi automobiliai judėjo į
priekį tik gravitacijos (žemės traukos)
dėka, be jokio variklio. Automobiliai
leisdavosi nuo specialiai šiam tikslui
pagamintos trasos. Kiekvienoje gru-
pėje laimėdavo didžiausią greitį pasie-

kęs automobilis. Nusileidimo metu
greitis siekdavo iki 195 mylių per va-
landą. Aš laimėjau pirmą vietą savo
amžiaus grupėje ir patekau į finalą.
Mes su tėčiu buvome labai laimingi.
Tuo metu mes net negalvojome apie bū-
simas pergales ir laukėme finalo. Visų
nuostabai, laimėjau ir finale, kuriame
dalyvavo visų amžiaus grupių nugalė-
tojos. Aš gavau medalį už pergalę savo
amžiaus grupėje ir finalo nugalėtojos
taurę. Dar renginio metu vyko balsa-
vimas – žiūrovai rinko gražiausią au-
tomobilį.  Mano automobilis laimėjo
pirmą vietą už patriotiškiausio skau-
čių automobilio dizainą. Tiek laimėji-
mų per vieną renginį dar niekada ne-
buvau gavusi. Apie šį renginį rašė vie-
tinė spauda, straipsnyje paminėjo ir
mano laimėjimus. Aš labai džiaugiau-
si, buvau tokia laiminga, kad negalėjau
tuo patikėti. 

Kamila Ličkūnas, 4a klasė

Kamila Ličkūnas
Lenktynių konkurso automobilis

Šeimos archyvo nuotraukos

rai išmaišyti. Uždengti ir palikti šiltai,
kad tešla pakiltų – apie 20 minučių. 

Kitame dubenyje išplakti cukrų su
kiaušiniais. Įmaišyti kiaušinių masę į
mieles, įsijoti miltus, prieskonius, su-
pilti aliejų. Viską gerai išplakti. 

Obuolius nulupti, sutarkuoti ir
įmaišyti į tešlą, pridengti virtuviniu
rankšluosčiu ir šiltai kildinti apie 45
minutes. Tešlą galite užmaišyti iš va-
karo, tuomet obuolių į tešlą berti ne-
reikia ir kildinti tešlą pernakt šaldy-
tuve. Tarkuotus obuolius į tešlą suberti
ir išmaišyti ryte.

Į įkaitintą keptuvę įpilti kelis
šaukštus  aliejaus. Dėti po nedidelį
šaukštą tešlos ir kepti blynus ant vi-
dutinės ugnies, kad jie spėtų pakilti ir
tolygiai iškeptų, bet nesudegtų. Kepti
kol gražiai pagelsta viena pusė, tada ap-
versti ir pabaigti kepti.  Dėti ant po-
pierinio rankšluosčio, kad susigertų
aliejaus perteklius. Iškepusius pa-
barstyti miltiniu cukrumi ir iškart
valgyti.

Linksmų Užgavėnių!
Jūsų Indrė

Atkelta iš 1 psl.
Po gerai pavykusio darbo vaikams buvo

smagu pašokti ratelį, skambant linksmoms
pianolos melodijoms, o taip pat parepetuo-
ti, kaip garsiau išgąsdinti žiemą, kad ši bė-
gtų iš kiemo. Po to trečiokai gavo skanių bly-
nų su obuoliene – kaip per tikras Užgavė-
nes. 

Beje, ta proga, kad susiruošė į muziejų,
pradinukams muziejaus darbuotojos pasi-
ūlė surengti vaizdingą istorijos pamoką. Di-
rektorė Rita Janz ir Genealogijos departa-
mento vadovė Karilė Vaitkutė trečiokams
papasakojo apie muziejų ir jame saugo-
mus eksponatus, taip pat supažindino su tre-
čiame aukšte eksponuojama naujausia pa-
roda ,,For Freedom…”. 

Muziejaus inf. 

Muziejuje – užgavėnių repeticija

Vaikų viešnagės ir kūrybos muziejuje akimirkos. Virginijos Petrauskienės nuotr. 
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www.draugas.org

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai akiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Brangūs lietuviai,

Jau šeštus metus kovo mėnesio pirmąjį sekmadienį meldžiamės už
lietuvius, gyvenančius visame pasaulyje. Šiuos metus Seimas paskelbė
Pasaulio lietuvių metais, tad 2019 m. ypač kviečiame melstis už gausias,
iniciatyvias ir aktyvias lietuvių bendruomenes. Būtent jos yra po visą
pasaulį pasklidusių mūsų tautos narių saitas. Būtent jos buria lietuvius
ir savajame krašte, ir tolimiausiuose planetos kampeliuose.

Lygiai prieš 70 metų Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas
(VLIK) paskelbė Lietuvių chartą, kuria įsteigė Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenę, vienijančią visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius ir
siekiančią išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvybę: jos kalbą,
kultūrą, papročius, tradicijas ir remti nepriklausomos Lietuvos valstybę.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vaidmuo šiandienės Lietuvos vals-
tybingumui ir raidai, jos indėlis į Lietuvos švietimą, mokslinius tyri-
mus, inovacijas, technologijas yra neabejotinas ir ypač reikšmingas.

Melsdamiesi už pasaulio lietuvių bendruomenes, dėkokime Dievui
ir už galėjusius pasilikti, ir už išvykusiuosius, ir už tuos mūsų tautie-
čius, kurie įvairiais laikais rūpinosi tėvynainiais, kuriančiais savo gy-
venimą svetur. XX a. pirmųjų dešimtmečių lietuviams JAV ir Lietuvo-
je gerai buvo žinomas kazimieriečių seserų vienuolijos steigėjos Mari-
jos Kazimieros Kaupaitės vardas. Gimusi 1880 m. Ramygalos parapijo-
je, būdama 17 metų, kviečiama brolio kunigo, ji atvyko į JAV dirbti šei-
mininke klebonijoje. Čia gyvendama mergina suvokė, kad lietuvių emig-
rantams reikia atramos, jog galėtų išlaikyti savo tikėjimą, dvasinį ir kul-
tūrinį paveldą, vertybes. Vėliau besimokydama Šveicarijoje Kazimiera
kartu su keliomis draugėmis lietuvaitėmis pradėjo puoselėti viltį įkur-
ti lietuvišką kongregaciją. Gavus Šventojo Sosto leidimą, 1907 m. Ame-
rikoje, o 1920 m. Pažaislyje, Lietuvoje, buvo įkurta Šv. Kazimiero sese-
rų kongregacija. Svarbiausias seserų kazimieriečių tikslas nuo pat kong-
regacijos įkūrimo – pagalba atvykusiesiems gyventi į JAV, pirmiausia
lietuviams. Marijos Kazimieros Kaupaitės karta – kovojusiųjų už Ne-
priklausomybę ir Lietuvos valstybės kūrėjų karta. Amerikoje ši karta
yra nuveikusi didžiulius darbus – įsteigusi parapijas, mokyklas, ben-
druomenes, kurias rado pokario metais čia atvykę lietuviai. Nors ir ak-
tyviai moterų veiklai Katalikų Bažnyčioje Motinos Marijos Kazimieros
Kaupaitės gyventa epocha nebuvo palanki, ji įrodė, kad bet kokiomis ap-
linkybėmis galima nuveikti tikrai gerų dalykų. „Jei mes darysime vis-
ką, ką pajėgiame, Dievas būtinai ateis mums padėti”, – sakydavo Moti-
na Marija Kazimiera.

Dažnai esame gundomi skųstis dėl nepriteklių ir nuleisti rankas, bet
Marijos Kazimieros Kaupaitės pavyzdys imtis iniciatyvos kažką pakeisti
gali būti ir jos žinia mums kurti Lietuvą būnant vienos Tėvynės vaikais,
kad ir kur gyventume. Dievas į savo darbuotę kviečia įsitraukti paprastus
žmones, kiekvieną, nepaisant jo pašaukimo, ir laimina visa, ko tik, at-
siliepdami į jo valią, jie imasi. Įkvėpti Motinos Marijos Kazimieros veik-
los, ypač rūpinkimės savo tautiečiais, kurie, išvykę svetur, pateko į pre-
kybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės spąstus. Te niekada mums ne-
pritrūksta drąsos ir stiprybės pagelbėti nukentėjusiems ir užtikrinti
jiems savo užtarimą. Suvienykime jėgas, kad kuo greičiau įveiktume pre-
kybos žmonėmis blogį. Mes visi galime ir privalome prisidėti praneš-
dami apie vyrų, moterų ir vaikų išnaudojimo ir vergystės atvejus.

Šiemet kovo 3 d., Maldos už lietuvius pasaulyje dieną, Lietuvos vys-
kupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Ed-
mundas J. Putrimas šv. Mišiose melsis drauge su Kopenhagoje susi-
rinkusia lietuvių bendruomene.

Kovo 3-ioji –
Maldos už lietuvius pasaulyje diena

A † A
ALGIMANTAS 

MARCINKEVIČIUS
mirė š. m. vasario 24 d., sulaukęs 58 metų. 
Gyveno Gurnee, IL ir Vilniuje.
Gimė Vilniuje 1960 m. birželio 25 d. dr. Algimanto ir Danutės

Mar cinkevičių šeimoje. Eidamas tėvo pėdsakais, medicinos laips-
 nį įgijo Vilniaus universitete, specializavosi širdies chirurgijoje
ir parašė daktaro disertaciją apie perikardito gydymą.

Nuliūdę liko: mama Danutė, žmona Rita, vaikai Algis, Ieva ir
Vai das bei brolis Rimtautas. 

1989 m. Algis atvyko į Jungtines Valstijas su savo mylima bū-
sima žmona Rita. Tačiau ir gyvendamas čia, niekada nepamiršo
tė vy nės: kiekvieną vasarą Algis praleisdavo atostogas aplankyda -
mas artimuosius Lietuvoje. Savo vaikams puoselėjo meilę tėvynei
ir kiekvieną šeštadienį nuveždavo juos į Maironio lituanistinę mo  -
kyklą. Buvo ilgametis JAV Lietuvių Bendruomenės Wau ke gan-
Lake County apylinkės valdybos narys.

A. a. Algis daugiau nei 25 metus išdirbo St. Francis ligoninė-
je Evanstone. Norėdamas padėti kitiems, jis dalyvavo misijos ke-
lio nė je į Boliviją, kur padėjo vietiniams gydytojams atlikti sudė-
tingas operacijas.

Velionis bus pašarvotas kovo 7 d., ketvirtadienį, nuo 6 iki 8 val.
va karo St. Paul the Apostle bažnyčioje, 6401 Gages Lake Rd., Gur-
 nee, IL 60031. Kovo 8 d., penktadienį, 1 val. p. p. šioje bažnyčioje bus
aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus pa-
 laidotas Ascension kapinėse, 1920 Buckley Rd., Grayslake, IL 60030.

Vietoje gėlių  Algio atminimui galite aukoti St. Jude Children’s
Research Hospital.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da ly vau-
 ti a. a. Algio laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, vaikai, mama ir brolis

Arkivyskupas Gintaras Grušas 
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas

Prel. Edmundas J. Putrimas
Lietuvos vyskupų konferencijos 

delegatas užsienio lietuviams katalikams

Mūsų mylima seselė, pedagogė ir administratorė 

A † A
Seselė M. ANDREATA 

NAUDŽIŪNAS, SSC

mirė 2019 m. vasario 22 d., sulaukusi 96 metų. Vienuolės įža-
duose išgyveno 76 metus. Ses. And-
reata mokytojavo pradžios mo kyk-
lose Massachusetts, Pennsylvani-
jos, Nebraskos, New Mexico ir Illi-
nois valstijose. Ji taip pat buvo
kong regacijos iždininkė Šven  to Kry-
žiaus ligoninėje ir Marijos gimnazi -
joje Čikagoje. 

A. a. ses. Andreata buvo a. a.
Andrew ir a. a. Emilijos Nau džiū nų
duktė; a. a. kun. Andrew Naudžiū-
no, MIC, a. a. kun. Jo seph Nau džiū-
no, MIC, a. a. Ernest Naudžiūno ir
a. a. Albert Naudžiūno sesuo bei a. a. Paul Opanasets ir  a. a. Fre-
derick Opanasets teta.

Velionė bus pašarvota kovo 1 d., penktadienį,  nuo 10:15 val. ryto
iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dri ve,
Le mont, IL. Maldos prie karsto bus 10:45 val. ryto, o 11:30 val. ryto
bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota
Šv. Kazimiero kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Mar-
quette Road, Chicago, IL 60629, tel. 773-776-1324.

Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys

Laidotuvių direktorius – Pailos Gaidas, tel. 708-974-4410 
www.palosgaidasfh.com
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� A. a. Gražina Čaplikaitė Mačiuikienė mirė
2019 m. vasario 20 d. savo namuose. Šv.
Mišios vyks kovo 9 d., šeštadienį, 10:30 val.
r. St. Thomas Aquinas bažnyčioje, Storrs,
Connecticut. Vietoje gėlių galima aukoti
,,Saulutei”, 1133 Amber Drive, Lemont, IL,
60439. Daugiau informacijos bus pateikta
vėliau.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) kovo 3 d. 10 val. r. švęsime aštuntą-
jį eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos šven-
timą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Pri-
mename, kad kiekvieną ketvirtadienį, 8:30
val. r. bažnyčioje atnašaujamos lietuviškos šv.
Mišios.

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje kovo
8 d., penktadienį, 7 val. v. koncertuos dau-
gelio tarptautinių konkursų laureatas moterų
ansamblis ,,Cantilena” iš Lietuvos. Kon-
certinės programos metu be kitų kūrinių
skambės ir Amerikoje gyvenusių lietuvių
kompozitorių sukurtos dainos. 

� Kviečiame visus sekmadienį, kovo 10 d.,
1 val. p. p. į Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo bažnyčią (6812 S. Washtenaw Ave., Chi-
cago, IL), kurioje koncertuos 12 moterų vo-
kalinis ansamblis iš Lietuvos ,,Cantilena”.
Auka bažnyčiai – 20 dol. 

� Kovo 10 d., sekmadienį, po 10 val. r. lie-
tuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo parapijos salėje (2745 W.
44th St., Chicago, IL) vyks JAV LB Brigh-
ton Parko apylinkės metinis susirinkimas.
Kviečiame visus dalyvauti.

� Lietuvos Dukterų draugija kviečia visus
į metinį ataskaitinį draugijos susirinkimą, ku-
ris vyks kovo 24 d. 12 val. p. p. (iškart po
šv. Mišių) Pasaulio lietuvių centro Banio šei-
mos salės vakarinėje dalyje. Dalinsimės ži-
niomis apie nuveiktus darbus bei ateities pla-
nus. Bus vaišės.

http://draugokalendorius.org
WWW.DRAUGAS.ORG

,,DRAUGO”
prenumeratoriai gali skaityti ,Draugą”

internete  be jokio papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų parašyti 

apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį

PAS MUS
IR

APLINK MUS

sustok...

lietuvių meno ansamblis

2019 m. kovo 2 d. 7:00 v.v.

Trinity Christian College Ozinga Chapel Auditorium

6601 W. College Drive, Palos Heights, IL 60463

BILIETAI  suaugusiems $25 iš anksto, $30 koncerto dieną  |  jaunimui iki 17m. $10

PIRKTI  www.dainava.us  |  800-838-3006  |  lietuviškose parapijose  |  PLC raštinėje

2019 m. kovo 2 d. 7 val. v.
Trinity Christian College ozinga Chapel Auditorium

6601 W. College Drive, Palos heights, IL 60463

BILIetaI suaugusiems $25 iš anksto, $30 koncerto dieną / jaunimui iki 17 m. $10
Pirkti www.dainava.us / 800-838-3006 / lietuviškose parapijose / PLC raštinėje

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@midwaylegal.com

Vantos, verbos ir kiaušiniai,

Baronkėlės ir veltiniai,

Duona, sagės ir karoliai,

Pirkit, sesės, pirkit, broliai!

Tad jei turit ką parduoti –

Prašome nesididžiuoti!

Visi tie, kurie norite pirkti,
pasilinksminti, į kitus pažiūrėti ar save

parodyti, esate laukiami
Čikagos Jaunimo centro  ir

Čikagos lituanistinės mokyklos
UžGAVėnių MUGėJe

KoVo 2 D., šešTADIenį, 
nUo 9 VAL. R. IKI 3 VAL. P. P. 

JauniMO cEntrE

5620 S. CLAREMonT AVE.,
ChICAgo, IL

Mugės naujiena – pirmą kartą
prekybininkais bus Čikagos

lituanistinės mokyklos
mokiniai ir jų tėveliai.

Stalus užsisakyti skambinant
Antanui Rašymui
tel. 708-369-8324

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė išeivijoje 
kovo 10 d., sekmadienį, 1 val. p. p. 

kviečia į renginį, skirtą Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo

V. Putvinskio 90-osioms mirties metinėms paminėti.

Renginio metu klausysimės muzikos, poezijos, vaišinsimės, bendrausime. 
Programą atliks solistės 

Danguolė Žibkutė-Pažemeckienė ir Gilija Krūmaitienė.

Adresas: 2417 W 43rd. St. Chicago, IL 60632Renginys nemokamas!
Tel.: 773-875-4531


