
Antradienį, sausio 17 dieną, Lietuva ir JAV pasira-
šė gynybinį susitarimą, aiškiau apibrėšiantį ame-
rikiečių pajėgų statusą šalyje. JAV ambasadorės

Lietuvoje Anne Hall teigimu, šis susitarimas rodo glau-
džius Vilniaus ir Washingtono ryšius bei ryžtą užtikrinant
regiono saugumą.

Dokumentą iš Lietuvos pusės pasirašė krašto apsau-
gos ministras Raimundas Karoblis, o iš JAV – A. Hall. Lie-
tuvoje dokumentą dar turės ratifikuoti Seimas.

,,JAV, be jokios abejonės, yra kertinis mūsų sąjungi-
ninkas ir kertinis Europos saugumo ir stabilumo garan-
tas, mūsų strateginis partneris”, – prieš pasirašymo ce-
remoniją teigė R. Karoblis.

Dokumente numatoma, kad JAV galės statyti karinę

infrastruktūrą apibrėžtose vietovėse, amerikiečių per-
sonalas galės netrukdomai ten patekti, tačiau patys ob-
jektai išliks Lietuvos nuosavybe. JAV taip pat išlaikys pir-
menybę taikant baudžiamąją jurisdikciją savo kariams,
tačiau išimtiniais atvejais nusižengę amerikiečiai galės
būti teisiami pagal Lietuvos teisę. Sutartis taip pat api-
brėžia paprastesnį JAV karinio personalo ir jų šeimos na-
rių atvykimą į Lietuvą, numato mokestines lengvatas ame-
rikiečių perkamoms prekėms tarnybos bei asmeninėms
reikmėms.  Karinis personalas į Lietuvą galės atvykti be
vizų, tačiau visi be išimties asmenys privalės turėti ga-
liojančius dokumentus, o apie jų atvykimą turės būti in-
formuotos institucijos Vilniuje.

– 2  psl. 

Kartais tylėjimas yra pats geriausias atsakymas – Dalai Lama XIV

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Tradicinis bėgimas Sausio 13-osios
aukoms atminti – 6 psl. 

Fotografijose įamžintas
motinystės grožis – 8 psl. 
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2016 metų gruodžio 12 dieną Lietuvos Res-
publikos generaliniame konsulate New Yor-
ke buvo paminėtas šio konsulato veiklos
90-metis ir atidaryta šiai sukakčiai paminėti
skirta ekspozicija. Į minėjimą susirinkusius sve-
čius sveikino Lietuvos Respublikos ambasa-
dorius JAV Rolandas Kriščiūnas ir generalinis
konsulas New Yorke Julius Pranevičius. Ren-
ginyje dalyvavo buvę ir esami konsulato
darbuotojai, JAV Lietuvių Bendruomenės
atstovai ir konsulato draugai. 

Lietuvos Respublikos generalinis kon-
sulatas New Yorke – viena ilgiausiai
veikiančių Lietuvos Respublikos dip-

lomatinių atstovybių užsienyje, įkurta kaip
konsulinė agentūra dar 1923 metais. Gene-
ralinio konsulato statusą ji įgijo po trejų metų
– 1926 metais. Generalinis konsulatas New
Yorke tęsė savo veiklą net ir dramatišku Lie-
tuvai XX  amžiaus laikmečiu – sovietinės ir
nacistinės okupacijos metais. Lietuvos dip-
lomatinis korpusas New Yorke sugebėjo išsaugoti valstybės
tęstinumą ir iki šiol sėkmingai atstovauja Lietuvai.

1923 metų liepos 18 dienos dienraštyje „Draugas” buvo
paskelbtas šis Lietuvos atstovybės Amerikoje pranešimas:
„Lietuvos valdžia norėdama suteikti kuo geriausio pa-
tarnavimo saviems piliečiams gyvenantiems Amerikoje
ir besirūpindama jų interesų apsaugojimu, lyginai turė-

dama omenyje ir prekybos santykių tarp Lietuvos ir
Amerikos išvystymą, yra nutarusi steigti Amerikoje du
savo konsulatus – vieną New Yorke, kitą Chicagoje. Skai-
tau savo malonia ir garbinga pareiga pranešti Amerikos
lietuvių visuomenei, kad šių metų liepos mėnesio 16 die-
ną New Yorke yra atidaroma pirmoji istorijoje Lietuvos
konsularinė įstaiga Amerikoje”. – 4 psl.

JAV ir Lietuvos gynybinę sutartį pasirašė JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Hall ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Ka-
roblis. Martyno Ambrazo nuotr.

Lietuvos generaliniam konsulatui New Yorke - 90 metų

Lietuvos generaliniame konsulate New Yorke atidaryta konsulato veiklos 90-me-
čiui paminėti skirta ekspozicija.                       Lietuvos gen. kon. New Yorke nuotr.

Lietuva ir JAV pasirašė gynybinį susitarimą



Lietuviai neturėtų būti patiklūs, naivūs.
Niekas nieko nedaro šiaip sau. Kai kurie
žingsniai turi gilią politinę potekstę. 

Kai Lietuvoje reziduojantis Rusijos
ambasadorius panoro susitikti
su Lietuvos Seimo vadovybe, mū -

sų parlamento vadovas Viktoras Pranc -
kietis privalėjo suklusti: kodėl priešiškos
šalies diplomatui kilo mintis šneku-
čiuotis būtent tuomet, kai lietuviai pri-
simena tragiškąją Sausio 13-ąją? 

Seimo pirmininkui ir jo patarėjams turėjo kil-
ti daug įtarimų: nejaugi Kremlius nusprendė atsi-
prašyti dėl anuomet Vilniuje pralieto kraujo, gal Ru-
sijos vadovybė nutarė išduoti Sausio 13-osios kalti-
ninkus bei sudarys galimybę teisme apklausti tuo-
metinį SSRS vadovą Michailą Gorbačiovą? 

Sunku patikėti? Nepanašu į tiesą? Būtent – Ru-
sija neparodė nė menkiausio krustelėjimo, kad jaus-
tųsi kalta  bei  atgailautų.  Tad  kokio  velnio  derė-
jo   šnekučiuotis   su  Rusijos  diplomatu?  Ko  tada
verti  parlamento vadovo V. Pranckiečio demonst-
ratyvūs vaikščiojimai aplink Seimą sausio 13-osios
išvakarėse degant simboliniams Laisvės gynėjų
laužams?

Jei neužtenka šių eilučių autoriaus pastabų, tada
prisiminkime vieną paskutiniųjų LRT žurnalistės Ri-
tos Miliūtės pokalbį („Teisė žinoti”) su Valstybės sau-
gumo departamento (VSD) vadovu Dariumi Jau-
niškiu, kuriame saugumo vadovas, nors ir aptakiai,
bet vis dėlto pasakė, kokie budrūs šiandien privalė-
tų būti Lietuvos Seimo nariai. Politinė situacija, ly-
ginant su 2015-aisiais ir 2016-aisiais, – ženkliai pa-
blogėjo.  

Tad tokia pačia atsargumo logika derėtų vado-
vautis ir tuomet, kai svarstome, ar Lietuvos Seime
reikalinga parlamentinė draugystės su Rusijos Fe-

deracija grupė. Bičiuliautis su Rusija nederėtų sku-
bėt net išskirtinai kultūrinėse sferose. Vien dėl to, kad
Rusijos žvalgyba kultūrines iniciatyvas verčia po-
litinėmis.  Juolab kad Vladimiras Putinas nepatei-
kė nė menkiausios užuominos, esą žada trauktis iš
Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos. Vieną sykį atsi-
kvošėkime, Rusija – kariaujanti valstybė. Ir šnekė-
tis su Rusija įmanoma tik kaip su labai plačiai ka-
riaujančia valstybe. Nejaugi pamiršome vaizdingą pa-
sakymą: kai griaudėja patrankos, mūzos tyli. 

O gal mūsų Seimo nariai tokie naivūs, kad įsi-
vaizduoja galį pergudrauti kišeninę Rusijos prezi-
dento Dūmą? Tada – labai liūdna. Galingiausia pa-
saulio valstybė Amerika skundžiasi negalinti apsi-
saugoti nuo Rusijos kibernetinių, propagandinių,
žvalgybinių intrigų. Donald Trump kvailiojimai
leidžia manyti, jog Amerika prezidentu šį sykį išsi-
rinko ne šiaip sau lietuviškąjį Vytauto Šustausko va-
riantą, o žmogų, kuris paniškai bijo galimų ar tikrų
Rusijos šantažų. Todėl daugėja įtarimų, kad ir ga-
lingiausios pasaulio valstybės vadovas sėdi dešim-
tis  ėjimų  į priekį sugebančio numatyti Kremliaus
intri ganto kišenėje.  

Dėl Rusijos politinių, ekonominių, žvalgybinių
spaudimų prisipažįsta kenčiančios Vokietija, Di-
džioji Britanija – įtakingos, galingos, didelę patirtį
turinčios Europos valstybės. 

O štai keli Lietuvos parlamentarai
vis tiek trokšta kurti grupę, kurią Ru-
sijos žvalgyba, kad ir kaip būtų neįti-
kėtina, stengsis  išnaudoti savoms už-
mačioms.

Ironizuodamas norėčiau dar taip
pasakyti: dėkui Lietuvos parlamenta-
rams bent jau už tai, kad jiems užtenka
sveiko proto nekurti parlamentinių
draugystės grupių, sakykim, su Šiaurės
Korėja. Nors, jei analizuotume labai ati-

džiai, Šiaurės Korėjos diktatorius padoresnis už
Rusijos diktatorių. Šiaurės Korėja skriaudžia vien sa-
vus. Rusija skriaudžia visus – ir savus, ir aplinkinius.

Mano supratimu, Lietuvai derėtų atsargiai bi-
čiuliautis net ir su valstybėmis, kuriose dislokuotos
Rusijos karinės bazės. Kad privalome elgtis itin at-
sargiai bendraudami su Baltarusijos diplomatais,
parlamentarais – lyg ir visi suprantame. Ypač po Ast-
ravo atominės jėgainės statybų Baltarusijos prezi-
dentas Aleksandras Lukašenka neatrodo mums
mielas ir gražus. Daugelis lietuvių suvokia, kad ši ato-
minė elektrinė – tai šalia Vilniaus dislokuota atominė
bomba, kurios raktas nuo paleidimo pulto atsidūręs
nepatikimose rankose. Mūsų likimas – ne mūsų ran-
kose. Net ne baltarusių. Ar įmanomas lietuvių tau-
tą mirtina radiacijos doze užkrėsiantis sprogimas, –
lems Kremliaus šeimininkas. 

Ir vis dėlto esama valstybių, kurios mums ne-
atrodo įtartinos. Omenyje turiu Rusijos karinę bazę
ilgiems dešimtmečiams priėmusią Armėniją. Dėl Ar-
mėnijos budrumas jau nereikalingas? 1940-ųjų tra-
gedija skelbia: valstybės, įsileidusios Rusijos ka-
riuomenę, nėra laisvos. Kas paneigs tikimybę, jog ne-
bus siekiama išnaudoti su Lietuva aktyviai bendrauti
trokštančios Armėnijos? Ar Lietuvos parlamentinės
draugystės su Armėnija grupės nariai suvokia šiuos
pavojus? 
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Lietuva ir JAV pasirašė 
gynybinį susitarimą
Atkelta iš 1 psl.

Pasirašydami šį susitarimą pripažįstame
mūsų įsipareigojimus vieni kitiems ir regiono
saugumui. Tai draugystės tarp mūsų žmonių,
mūsų strateginės partnerystės simbolis”, –
pasirašymo metu kalbėjo JAV ambasadorė.

Pasak R. Karoblio, Lietuva suinteresuota,
kad čia nuolat būtų kuo daugiau amerikiečių
karių, ir šis susitarimas nustato aiškias sąly-
gas tokiam buvimui. Ministro teigimu, dalies
suverenių Lietuvos teisių – pavyzdžiui, bau-
džiamosios jurisdikcijos – atsisakymas yra
visiškai proporcingas siekiamiems saugumo
tikslams.

,,Nuostatos yra aiškios – Lietuva gali bet
kada pareikalauti, kad bet kokia veikla atsi-
rastų Lietuvos jurisdikcijoje (...), jeigu yra
įtrauktas Lietuvos pilietis, Lietuva, be jokios
abejonės, visada naudosis savo jurisdikcija be
jokių apribojimų”, – kalbėjo R. Karoblis.

Panašaus pobūdžio susitarimus Washing-
tonas yra pasirašęs su daugiau nei 100 valsty-
bių. Po Rusijos įvykdytos Krymo pusiasalio
aneksijos JAV Lietuvoje yra iš anksto dislo-
kavusi karinės technikos, šalyje nuolat rotuo-
jama amerikiečių karių kuopa, o vasarį į šalį
pratyboms atvyks dalis Lenkijoje dislokuotų
JAV rotacinių pajėgų su savo technika.   

ELTA

Pirmieji sąjungininkų kariai iš Vokietijos va-
dovaujamo bataliono į Lietuvą atvyks kitą sa-
vaitę, o pilną kovinį pajėgumą turėtų pasiek-

ti šių metų birželį. Anot Jungtinio štabo vadovo Vi-
talijaus Vaikšnoro, pirmieji kariai – vadovaujanti
grandis – padės ruoštis pagrindinių pajėgų dislo-
kavimui, kuris turėtų prasidėti vasarį – tuomet į Lie-
tuvą atkeliaus ir sunkioji technika.

,,Iki birželio mėnesio visas batalionas susirinks
čia”, – Ruklos mokomajame pulke surengtoje spau-
dos konferencijoje teigė Jungtinio štabo viršininkas
generolas majoras V. Vaikšnoras.

Pirmieji į Lietuvą atvyks vokiečių, belgų ir
olan dų kariai, gegužės-birželio mėnesiais prisi-
jungs norvegų kariai, vėliau – Liuksemburgo, Kroa-
tijos ir Prancūzijos pajėgos. Pagrindinę pajėgų dalį
– apie 600 karių – sudarys Vokietijos pajėgos, kitos
šalys prie bataliono prisidės po 200–250 karių. ,,Ba-
talionas rotuojamas kas 6 mėnesius”, – teigė Jung-
tinio štabo Planavimo valdybos viršininkas Ginta-
ras Ažubalis.

Taktiniu lygmeniu batalionas bus pavaldus ,,Ge-
ležinio vilko” brigados štabui. Pasak Jungtinio šta-
bo vadovo, konvencinio puolimo atveju bataliono pa-
naudojimui turės būti aktyvuotas NATO sutarties
5-asis straipsnis, tačiau nekonvencinių-hibridinių

grėsmių atveju kariai turės
teisę į savigyną pagal Jung-
tinių Tautų chartiją.

Jungtinio štabo Logisti-
kos valdybos viršininko Val-
do Dambrausko teigimu, są-
jungininkų priėmimas yra

unikalus ir sudėtingas gerąja prasme projektas dėl
savo apimties. Grupės kariai bus apgyvendinami
Ruklos mokomojo pulko teritorijoje, šalia bus įreng-
ta štabo infrastruktūra su antenų lauku. Amunici-
jos sandėlis bus įkurtas netoli mokomųjų laukų. Lie-
tuva sąjungininkams neatlygintinai suteiks apgy-
vendinimo ir komunalines, ryšio paslaugas, tuo
tarpu degalų ir transportavimo išlaidas kompensuos
NATO šalys.

ELTA

Laukiama pirmųjų
sąjungininkų bataliono karių

Gen. maj. V. Vaikšnoras.                Martyno Ambrazo nuotr.



perduoti ūkį, ir dar žmogui su žemės
ūkio srities išsilavinimu, ko iš ūkininko
reikalauja dabartiniai Lietuvos įstaty-
mai.

Manau, kad sėkmei daug reikšmės
teikia prigimtis – kaip gyveno ir tvarkėsi
tavo tėvai ir protėviai. Prano Pulkio ne-
pažįstu, jis mūsų krašto žentas, žemaitis,
kaip specialistas atvykęs į mūsų kraštą.
Auksės senelius ir daugelį jos plačios gi-
minės narių man teko pažinoti iš vai-

kystės: mano seneliai gražiai „per ūlyčią” sugyveno
su jos seneliais Navickais, o jos mama – ilgametė pe-
dagogė, vietinės Grikpėdžių pagrindinės mokyklos di-
rektorė Aldona Švereikienė, buvo mano geografijos
mokytoja. Jos senelis, ūkininkas Juozas Navickas,
Kairelių kaime dar 1906 m., rusų caro laikais, pasistatė
mūrinį geltonų plytų namą, gražiausią kaime (beje,
jis stovi iki šiol, ir atrodo, kad laikas jo visai neliečia;
viename gale daug metų veikė pradinė mokykla). O
juk iš istorijos prisimename, kad tik pirmosios ne-
priklausomybės metais, vadinamaisiais Smetonos lai-
kais, valdžios šūkis buvo – pastatysim mūrinę Lietuvą!
Taigi Auksės protėviai buvo netgi pralenkę laiką, ir
tą mūrinę Lietuvą pradėję statyti dar XX a. pradžio-
je. 

Auksė, Veterinarijos akademijoje baigusi zoo-
techniją, pradžioje ėmė dirbti savo abiejų senelių žemę
ir pradėjo nuo 100 ha bei dėvėtos rusiškos technikos,
kurią už pajų išsipirko iš kolūkio. Likusius hektarus
laikui bėgant susipirko arba išsinuomojo iš kaimy-
nų, kurie patys nesirengė ūkininkauti. Ji su siaubu
prisimena pirmuosius savo darbo metus po akade-
mijos baigimo, kurie praėjo dar kolūkyje, – turėjo ati-
dirbti už stipendiją. Buvo paskirta fermos vedėja:
„Mane nupurto, kai prisimenu darbą fermoje, – pri-
simena ji. – Aplinkui – girtuokliai, su jais buvo sun-
ku susikalbėti, daug įtampos. O kiek vargo, kai pra-
sidėdavo ganiava, bet kabinausi į gyvenimą dantimis
ir nagais”.

Ginčas, kada buvo geriau – beprasmis

Auksės sodybą Grikpėdžių kaime atpažinsi iš
nuolat joje plevėsuojančios valstybinės vėliavos,
gražios aplinkos ir modernios technikos kiemo. Ir ne-
žinau, kodėl kolegai A. Strakšiui trūksta kolūkių!?
Žemė buvo alinama, nuodijama chemikalais, beria-
mais „iš akies” (dėl to buvo beveik išnykę gandrai,
ir jų populiacija ėmė atsigauti tik pasibaigus oku-
pacijai; tai savaip simboliška, turint mintyje, kad
gandras yra lietuvių nacionalinis paukštis). Bet ką
tu žmogui, kuriam prie ruso buvo geriau, įrodysi (A.
Strakšys tuomet buvo REDAKTORIUS, o dabar – ei-
linis pensininkas). Ir man niekas neįrodys, kad prie
ruso buvo geriau. Mes vienas kito neįtikinsim iki gra-
bo lentos. Ir mūsų ginčas beprasmis, nes tie laikai jau
dingsta istorijos miglose, kaip ir mūsų karta. Karta
tų, kuriems prie ruso buvo geriau, jau išeina, o
tiems, kurie nematė sovietmečio, jauniems ūkinin-
kams, tokiems kaip Auksės dukra Austėja, panašūs
klausimai jau net nebekils.

Neseniai naršydama internete ra-
dau „Šiaulių krašto” laikraštyje
2001 m. skelbtą straipsnį, kuria-

me žurnalistas Adolfas Strakšys, anais
laikais žinotas kaip humoristinio žur-
nalo „Šluota” redaktorius, rašė: „Juodas
mūsų kaimui buvo devyniasdešimt ant-
rųjų pavasaris. Valdžia dirbtinai išardė
kolūkius, nepasiūliusi nieko naujo”.
Autorius mūsų gyvenamuosius laikus
vadina „visuotinio plėšimo bei plėšikavi-
mo ir žmogaus nupilietinimo laikais”. 

Lietuvos kaimas – jau nebe kolūkinis

Ką čia, žmogeli, niekus tauški, – net piktumas
ima. Ačiū Dievui, kad kolūkius išardė! Argi tai buvo
normalus ūkininkavimo būdas? Kolchozuose dirbo
ne žemdirbiai, o sovietiniai vergai. Keliai rudenį bū-
davo grįsti grūdais, kurie byrėdavo iš nesandarių
traktorių ir mašinų kėbulų, mašinų niekas netau-
sojo, o ir jų kokybė buvo prasta – rusiška, viskas buvo
daroma „valdiškai”, o tai reiškia – ne sau, apgrai-
bomis, nemylint darbo. Pats Dievas turėjo norėti ko-
lūkių išardymo (bet priprasta sakyti, kad kolūkius
išardė Landsbergis). Ar gali kas sėkmingai gyvuo-
ti be meilės, iš prievartos? Dabar tokių dalykų ne-
pamatysi, nes ūkininkai dirba sau, vieniems seka-

si geriau, kitiems – blogiau, bet taip visame nor-
maliame pasaulyje. Yra ir nesėkmių, – kurie ne-
mokėjo ar neapskaičiavo galimybių gyventi laisvė-
je, kuriems pritrūko atkaklumo. Bet net ir Rusijoje,
kur kolūkiai buvo išrasti, jų nebeliko. Ir rusai pa-
matė, kad tai buvo tuščia – dirbtinė Lenino fantazi-
ja, dėl kurios vien Ukrainoje badu buvo išnaikinta
3 mln. žmonių, nenorėjusių būti kolchoznikais. Po
to, kai iširo kolūkiai, Lietuvos kaime prasidėjo nor-
malus gyvenimas, nors, tiesa, ne viskas pereina-
muoju laikotarpiu vyko gerai ir sąžiningai – kas ga-
lėjo, griebė daugiau, – o revoliucijų laikais visko ne-
sužiūrėsi. Pervartų laikais dar daugiau žmonių iš-
ėjo iš kaimo, nors iš kaimo bėgo ir anais – sovietų lai-
kais, tėvai vaikus iš kaimo grūste grūdo, nes norė-
jo šviesesnio gyvenimo jiems, perspektyvos. Prasi-
dėjo emigracija, nes ne visi mokėjo laisve pasinau-
doti ir gyvenimą susikurti čia. Bet tai ne vien Lie-
tuvos bėda, tai visos posovietinės erdvės problema.
O tą problemą sukūrė penkis dešimtmečius užtru-
kusi okupacija, sugriovusi per šimtmečius nusi-
stovėjusią tvarką. Taigi dabartiniai ūkininkai Lie-
tuvos kaimą bando grąžinti į Europą, į pasaulį.

Prieš keletą mėnesių „Draugo” puslapiuose
bandžiau diskutuoti su autore, kuri šiandieninį
Lietuvos kaimą pavaizdavo mirštantį, tuomet rė-
miausi bendrais Lietuvos skaičiais. Žiniasklaidoje
tarp konkurso „Metų ūkis 2016” pamačiusi pažįsta-
mą ūkininkės Auksės Švereikaitės Pulkienės pa-
vardę, nutariau tą diskusiją pratęsti ir apie tai, kad
Lietuvos kaimas nemiršta, papasakoti konkrečiu pa-
vyzdžiu.  
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Ginčas, ar prie ruso 
buvo geriau, beprasmis
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Auksės ūkis

Mano gimtojoje Žeimelio seniūnijoje (Pakruojo
r.) daug stambių ūkininkų – Šiaurės Lietuvoj žemės
geros, ūkininkai stiprūs (kaip ir prieš karą), derliai
čia geri, technika jų užsienietiška, dirba jie ne de-
šimtis, o šimtus hektarų. Štai mano vaikystės kai-
mynas Gediminas Ališauskas dirba 800 ha, jaunes-
nės kartos ūkininkė Auksė Švereikaitė Pulkienė su
vyru Pranu – 400. Žeimelyje dar veikia bendrovė (dir-
banti beveik 3 tūkst. ha), kurią valdo didžiausias Lie-
tuvos žemvaldys, Lietuvos Seimo rinkimus laimė-
jusios Valstiečių-žaliųjų partijos pirmininkas Ra-
mūnas Karbauskis su tėvu Česlovu. Yra ir užsie-
niečių, dirbančių lietuvišką žemę. Pakalbinta Auk-
sė Pulkienė išvardijo ir daugiau puikių apylinkės
ūkininkų – Rimą Bulį, kuris ūkininkauja su dviem

sūnumis – Ričardu ir Mariumi, Česlovą ir Gintarą
Dainauskus, Romualdą Balčiūną. Jų dirbami plotai
siekia nuo 200 iki 800 ha. 

Minėtas konkursas, kuriame Pulkių ūkis Pa-
kruojo rajone 2016-ais metais buvo pripažintas ge-
riausiu, nėra valdiškas, jau dvidešimt trečią kartą
jį organizavo Lietuvos ūkininkų sąjunga, o pagrin-
dinis rėmėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „Biržų žem-
tiekimas”. Bet apdovanojimus teikia ir Lietuvos že-
mės ūkio ministerija. Konkurse ūkiai vertinami pa-
gal įdiegtas naujoves, gyvybingumą, tvarumą, pa-
žangumą, – tie, kurie puikiai tvarkosi, gražina kraš-
tą ir puoselėja šeimos ūkininkavimo tradicijas.
Konkurse dalyvavo ūkininkai iš visos Lietuvos, o lai-
mėtojais paskelbti 126 ūkiai iš 42 savivaldybių ir kon-
kurse dalyvavusių 450 ūkių. Kiekviena savivaldybė
siūlė savo geriausius. Auksės ir Prano Pulkių ūkiai
(jie yra įregistravę du) Girstučio kultūros rūmuose
(Kauno r.) vykusiame konkurso baigiamajame ren-
ginyje atžymėti tarp tų, kurie užsiima augalinin-
kyste. Modernizuodami ūkį Pulkiai ne sykį naudo-
josi Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietu-
vos projektų lėšomis, dalyvauja seminaruose, kon-
ferencijose, domisi ūkininkavimo naujovėmis Lie-
tuvoje ir užsienyje, į pagalbą kviečiasi konsultantus.
Abu yra žemės ūkio specialistai. Jų ir sodyba – tarp
gražiausių Pakruojo rajone. Auksė – žinoma kultū-
ros rėmėja – remia savo Grikpėdžių kaimo ben-
druomenę, seniūnijos centre Žeimelyje veikiantį
Žiemgalos muziejų, ir šiaip jos visur pilna. Praėju-
sį rudenį žemės ūkio mokslus Kauno žemės ūkio uni-
versitete ėmė krimsti jų dukra Austėja, taigi bus kam

Lietuvos ūkininkai Auksė ir Pranas Pulkiai su dukra Austėja, Žemės ūkio universiteto Kaune studente.   
Pulkių šeimos archyvo nuotr.

,,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. 

Skaitykite 
,,Draugą” greičiau!Remkime Draugo fondą

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

Atkelta iš 1 psl.

Konsulato New Yorke įkūrimas
sietinas su Juliaus Jono Bielskio, Lie-
tuvos finansų ministerijos įgaliotinio
Amerikoje, asmenybe. 1923 metų ge-
gužės 25 dieną Užsienio reikalų mi-
nisterija Lietuvos konsulinio agento
pareigas eiti paskiria būtent jį, kon-
sulato New Yorke įkūrimo iniciato-
rių. Konsulatas jau pirmaisiais veiklos
metais atliko daugybę konsulinių funk-
cijų. 1924 metais Lietuvos atstovybei
Wašingtone pateiktoje konsulato pir-
mųjų veiklos metų ataskaitoje (tuomet
vadintoje ,,Darbuotės peržvalga”) pa-
teikiami tokie duomenys: 5130 gautų
laiškų ir 4943 išsiųsti laiškai; išduotos
646 vizos; paliudyti 2503 dokumentai
(daugiausia vertimai); persiųstos 279
piniginės perlaidos; gauta 316 bylų mi-
rusių piliečių palikimų išieškojimui;
gauta apie 200 paklausimų iš JAV vers-
lininkų. Per pirmus metus konsulate
per dieną apsilankydavo apie 20 lan-
kytojų.  

Lietuvos generaliniam konsulatui New Yorke – 90 metų
vos generalinis konsulas New Yorke J.
Budrys atsisakė paklusti sovietų oku-
pantų sudarytos vyriausybės reikala-
vimui ir Lietuvos generalinio konsu-
lato New Yorke veiklą tęsė. Nutrūkus
finansavimui iš Užsienio reikalų mi-
nisterijos, konsulato darbuotojų skai-
čių, kuris buvo padidintas 1939 metais,
teko sumažinti 3 etatais. Konsulatui iš-
silaikyti padėjo pajamos, gaunamos iš
konsulinės veiklos. Taupant lėšas kon-
sulatas buvo perkeltas į kitas patalpas,
sumažinti konsulato darbuotojų atly-
ginimai.

1941 metais birželio 22 dieną Lie-
tuvą okupavus nacistinei Vokietijai, pa-
dėtis Lietuvos generaliniame konsulate
New Yorke liko įtempta. 1941 metų
konsulato veiklos ataskaitoje genera-
linis konsulas J. Budrys rašo, kad
„darbo sąlygos 1941 metais nebuvo pa-
lankios, darbas pasunkėjo ir vis dar
sunkėja”. Ataskaitoje minimos prob-
lemos, su kuriomis konsulatas susi-
duria dėl banko sąskaitų suvaržymo,
taip pat negalėjimo iš Lietuvos gauti
dokumentų ir informacijos, būtinos
konsulinėms funkcijoms atlikti. 

JAV laikėsi Baltijos valstybių oku-
pacijos nepripažinimo politikos, todėl
JAV veikiančių Lietuvos atstovybių
veikla JAV  buvo teisėta ir pripažįsta-
ma JAV Valstybės departamento.  

Konsulato veiklos 1946 metų atas-
kaitose rašoma apie didelį darbo krū-
vį, daugiausia susijusį su pagalbos
Lietuvos pabėgėliams ir tremtiniams
teikimu. Generalinis konsulas J. Bud-
rys rašo, kad „sunku atskirti, ką dabar
priskaityti prie normalaus ir specia-
laus (...) darbo. Tiek pasai, tiek doku-
mentai, tiek pasitaikę nelegalūs atbė-
gėliai duoda nenormalų darbą ir gal-
vosūkio”.

Konsulatas gaudavo itin daug pra-
šymų surasti gimines įvairiose šalyse
(1946 metais gauta daugiau kaip 14 000
tokių prašymų), taip pat konsulatą pa-
siekdavo šimtai prašymų surasti ir iš-
duoti gimimo ir kitokius  dokumentus,
vietoj prarastų per karą. Daug buvo dir-
bama su į JAV atvykstančiais pabėgė-
liais, pradedant nuo pagalbos suran-
dant gimines JAV, baigiant laivų, at-
plaukiančių į New Yorką pasitikimu,
atvykėlių palydėjimu į viešbučius ir ki-
tokios pagalbos teikimu. 

Dar 1936 metais generalinio kon-
sulo Jono Budrio iniciatyva konsulate
New Yorke buvo pradėta kaupti asme-
nų kartoteka. Konsulato 1960 metų
veiklos ataskaitoje rašoma apie šios kar-
totekos, kurią tuo metu sudarė 135 000
adresų, svarbą. Generalinis konsulatas
New Yorke tuo metu buvo itin svarbi
vieta po pasaulį išsiblaškiusiems lie-
tuviams, kurie per konsulatą galėjo
surasti vienas kitą. Konsulatas padė-
davo asmenų ieškančioms organizaci-
joms (Raudonajam kryžiui ir kt.), be to,
gaudavo ir daug tiesiogiai adresuotų
laiškų, nes konsulato adresas buvo ži-
nomas tiek Lietuvoje, tiek Sibire.

1964 metais mirus Jonui Budriui,
Lietuvos diplomatijos vadas Stasys
Lozoraitis paskyrė vicekonsulą Vy-
tautą Stašinskį eiti Lietuvos generali-
nio konsulo New Yorke pareigas, o
1967 metų liepos 14 dienos, mirus Vy-
tautui Stašinskiui, Lietuvos Respubli-
kos generaliniu konsulu New Yorke pa-

skiriamas Anicetas Simutis.
1967 metų rugsėjo 11 dieną JAV

Valstybės departamentas pripažino
Anicetą Simutį Lietuvos Respublikos
generaliniu konsulu New Yorke. Lie-
tuvos generalinio konsulo New Yorke
paskyrimas buvo vertinamas kaip ypač
svarbus veiksmas, liudijantis JAV ir
Lietuvos oficialių santykių tęstinumą,
taip pat patvirtinantis JAV vykdomą
Lietuvos okupacijos nepripažinimo
politiką ir tarsi įrodantis Lietuvos dip-
lomatinių atstovybių užsienyje kom-
petenciją atstovauti Lietuvai. 

Aniceto Simučio diplomatinė kar-
jera buvo unikali, jis nuo 1936 iki 1992
metų be pertraukos dirbo Lietuvos ge-
neraliniame konsulate New Yorke ir

JT. Iki 1992 metų A. Simutis taip pat dar
ėjo ir generalinio konsulo New Yorke
pareigas.

1992 metais LR generaliniu kon-
sulu New Yorke paskiriamas teisinin-
kas dr. Leonas Antanas Kučinskas.
1993 metais Lietuva įsigijo patalpas
naujai pastatytame dangoraižyje New
Yorko centre, kuriose įsikūrė Genera-
linis konsulatas ir Lietuvos nuolatinė
misija prie Jungtinių Tautų. Tiesa,
misija po kelerių metų buvo iškelta į ki-
tas patalpas. 420 Street 5th avenue,
New York, NY –  šiuo adresu Lietuvos
generalinis konsulatas New Yorke vei-
kia iki šiol.

Po Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo New Yorke generaliniais kon-
sulais buvo paskirti  dr. Petras Anusas
(1994–1999 m.), dr. Rimantas Morkvėnas
(1999–2003 m.), Mindaugas Butkus
(2003–2007 m.), Jonas Paslauskas
(2007–2010 m.), Valdemaras Sarapinas
(2010–2014 m.).

Lietuvos generalinis konsulatas
New Yorke tęsdamas ilgametes konsu-
lato tradicijas ir toliau aktyviai ben-
dradarbiauja ir palaiko glaudžius ry-
šius su JAV Lietuvių Bendruomenėmis,
teikia konsulines paslaugas Lietuvos
Respublikos piliečiams, vykdo kultū-
rinius projektus, organizuoja Lietu-
vos menininkų ir atlikėjų parodas ir pa-
sirodymus, atlieka ekonomines funk-
cijas, pristato Lietuvos investicinį po-
tencialą ir padeda Lietuvos ekspor-
tuotojams. 

2016 metų pradžioje, sėkmingai
bendradarbiaujant Lietuvos generali-
niam konsulatui New Yorke, Užsienio
reikalų ministerijai ir Lietuvos cent-
riniam valstybės archyvui, į Lietuvą
grąžinta didžioji dalis Lietuvos gene-
ralinio konsulato New Yorke archyvo,
kuris daugelį metų buvo saugomas
Amerikos lietuvių kultūros archyve
(ALKA) Putname (Connecticuto vals-
tijoje). 

Pirmoji generalinio konsulato do-
kumentų dalis buvo atgabenta į Lietu-
vą 1996 metais.  Archyvinę medžiagą
sudaro konsulato tarnautojų praneši-
mai, palikimo ir pasų bylos, straipsniai
lietuvių išeivijos ir užsienio šalių spau-
doje, raštai Lietuvos ir užsienio insti-
tucijoms ir kiti dokumentai, atsklei-
džiantys Lietuvos generalinio konsu-
lato New Yorke veiklą tarpukario ir Lie-
tuvos okupacijos metais. 

Lietuvos generalinio konsulato New
Yorke informacija ir nuotraukos.

Istorinis dokumentas – Lietuvos pasiunti-
nybės JAV, 1926 lapkričio 4 dienos prane-
šimas apie Lietuvos Respublikos generali-
nio konsulato New Yorke steigimą.

Lietuvos generalinio konsulato New Yorke
darbuotojai apie 1928 metus. Viduryje – ge-
neralinis konsulas Povilas Žadeikis, pirmas
iš kairės – vicekonsulas Petras Povilas Dauž-
vardis (nuo 1937 metų – Lietuvos konsulas
Čikagoje).

Į Lietuvos generalinio konsulato New Yorke veiklos 90-mečio minėjimą susirinkusius sve-
čius sveikino dabartinis Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius.

Jonas Julius Bielskis iš konsulo pa-
reigų pasitraukė 1926 metais ir tapo Lie-
tuvos garbės konsulu Los Angele. Po jo
pasitraukimo generaliniam konsulatui
New Yorke vadovavo Henrikas Rabi-
navičius – pirmasis generalinis kon-
sulas New Yorke. 1928 – 1935 metais ge-
neralinio konsulo pareigas New Yorke
ėjo buvęs Lietuvos konsulas Čikagoje
Povilas Žadeikis, kuris vėliau persikėlė
į Washingtoną ir tapo Lietuvos nepa-
prastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju
ministru JAV. 

1936 metais generaliniu konsulu
New Yorke buvo paskirtas Jonas Bud-
rys, buvęs Lietuvos generalinis kon-
sulas Rytų Prūsijoje, išgarsėjęs 1923 me-
tais kaip Klaipėdos krašto sukilimo va-
das. Dėl susiklosčiusių istorinių ap-
linkybių, susijusių su Lietuvos oku-
pacija, Jonas Budrys generalinio kon-
sulo pareigas New Yorke ėjo 28-erius
metus, iki pat savo mirties 1964 metais. 

Sovietų Sąjungai okupavus Lietu-
vą, 1940 m. rugpjūčio 9 dieną buvo su-
daryta Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterijos likvidacinė komisija. Lietu-

buvo ilgiausiai šiame konsulate dirbęs
diplomatas. Naujas diplomatas Lietu-
vos generaliniame konsulate iki Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo ne-
buvo paskirtas, todėl Anicetui Simu-
čiui teko ypatinga misija – vienam at-
stovauti Lietuvai ir vykdyti  generali-
nio konsulato New Yorke veiklą iki pat
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo. Lietuvai atkūrus Nepriklauso-
mybę, Lietuvos Vyriausybė A. Simutį
paskyrė ambasadoriumi prie Jungti-
nių Tautų (JT). Jam teko įkurti ir įtei-
sinti Lietuvos nuolatinę atstovybę prie
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MONIKA BARAUSKAITĖ 

Kaip ir kiekvienais metais, šventinę Ka-
lėdų dvasią padeda pajausti mintys
apie mums brangius žmones. Žinoma,
didžiąją dalį šių švenčių laukimo pra-
leidžiame ieškodami dovanų. Kalėdoms
atėjus, norime pajausti prasmingumo ir
dovanojimo džiaugsmą. Dovanas ruo-
šiame ne todėl, kad žmonėms trūksta
kokių nors daiktų, o dėl to, kad norime
sušildyti kitų apdovanojamųjų širdis. Ta-
čiau yra šeimų, kurios gyvena nepasi-
turinčiai ir dažnai dovanos jiems tampa
nepasiekiama svajone. 

2010metais dviems žmonėms
kilo idėja pasirūpinti, kad fi-

nansiškai sunkiai gyvenančiose šei-
mose augantys vaikai sulauktų dova-
nų. Tai paramos projektas, kuris kas-
met įgyvendina beveik 10 000 vaikų sva-
jonių, o šiais metais dovanų paruošta
net 13 000 vaikų. Apie patį projektą pla-
čiau galima sužinoti internete
(www.vaikusvajones.lt), kuriame dirba
dešimtys savanorių. Jiems nėra mo-
kami pinigai, o techniniam projekto iš-
laikymui išleidžiama iki keliasdešimt
eurų per mėnesį. Projekte labai svar-
būs yra socialiniai darbuotojai, kurie

mielai ir daug padeda. 
Prie šio kilnaus tikslo jau 6 metus

iš eilės prisideda ir lietuvių bendruo-
menės JAV, kuriose yra gausu geros va-
lios žmonių, norinčių pradžiuginti Lie-
tuvoje gyvenančius neturtingų tėvų
vaikus. Šiais metais tokiam tikslui
tradiciškai susijungė Dr. V. Kudirkos
(Elizabeth, NJ), V. Krėvės (Philadelp-
hia, PA) ir „Genys” (San Francisco, CA)
lituanistinės mokyklos, Portlando lie-
tuviai, New Jersey, Čikagos, Houston
savanoriai, kurie išpildė apie 300 sva-
jonių. 

„Vaikų svajonės” – projektas, ku-
ris ne tik džiugina Lietuvoje gyve-
nančių vaikų širdis, bet ir vienija žmo-
nes, vienaip ar kitaip prisidedančius
prie kilnios akcijos. Prie kalėdinio
svajonių pildymo prisijungia ne tik su-
augusieji, bet ir vaikai, kurie padeda tė-
veliams išrinkti dovanas, jas supa-
kuoti, parašyti palinkėjimus. Pagalba
šiam projektui suteikia vaikams gali-
mybę patirti dovanojimo džiaugsmą ir
anksti suprasti tikrąsias gyvenimo
vertybes. 

,,Dėl bendro tikslo Amerikoje su-
sijungia skirtingų valstijų lietuviai, ku-
rie bendromis jėgomis stengiasi, kad
vaikų svajonės būtų išpildytos ir do-
vanėlės Lietuvą pasiektų laiku”, – sako
vienas iš projekto savanorių JAV. Di-

BRIGITA PETRAUSKAITĖ

2016 metų gruodžio 18 dieną Dr. Vin-
co Kudirkos lituanistinė mokykla (Eli-
zabeth, New Jersey valstijoje) organi-
zavo kalėdinę šventę.

Kuo ji buvo ypatinga? O gi tuo,
jog vaikai pirmą kartą vaidino
spektaklį, atspindintį tikrąją

šv. Kalėdų prasmę!
Kiek daug mokinių ir mokytojų

pastangų bei širdies buvo įdėta į šį dar-
bą. Visi su pasimėgavimu žiūrovams

JAV lietuviai noriai pildo vaikų svajones Lietuvoje

Širdies kelias – Kristus

kūrė intrigą  – kuo baigsis šis paslap-
tingas žaidimas? Kur nurodytas kelias
veda? Kaip jis susijęs su Betliejaus
žvaigžde?

„Ta mergaitė, atrodo kaip tikra
Marija”, – tarė vaikų lūpos ir tikrasis
Kalėdų stebuklas tikrai įvyko! Visiems
buvo suteikta galimybė išgyventi kelią
link užgimusio Kristaus, kuriuo ėjo
tiek mažieji aktoriai, tiek spektaklį ste-
bintys žiūrovai.

Šiemet šventėje netrūko staigme-

nų. Mokytojai, kartu su mokyklos ta-
ryba, taip pat drąsiai lipo į sceną, su-
rengė pasirodymą ir susirinkusius
sveikino su šventėmis!

Kaip gi be Kalėdų Senelio, akor-
deono, tradicinių šokių ir lietuviškų
vaišių?! Akys žibėjo iš džiaugsmo dėl
gautų dovanų, širdys džiaugėsi nuo
bendrystės, o pilvas nustojo gurgti pri-
sipildęs kugelio!

Nuoširdžiai dėkojame visiems pri-
sidėjusiems prie šios gražios šventės.

Dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos mokiniai vaidino spektaklį, atspindintį tikrąją šv.
Kalėdų prasmę. Dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos archyvo nuotraukos

Mažieji aktoriai kūrė Kalėdų stebuklą.

delis dėmesys buvo skiriamas tam,
kad siuntos vaikus pasiektų laiku. 

Itin svarbią projekto „Vaikų sva-
jonės” dalį atlieka krovinių ir siuntų
gabenimo įmonė „Atlantic Express”.
Šioje bendrovėje dirbančių žmonių
dėka galime džiaugtis, kad dovanos į
Lietuvą nepavėluoja. 

Projektas jau užbaigė savo sezoną
ir visi savanoriai, kupini gerų emoci-
jų ir pasitenkinimo, kad pavyko pra-
džiuginti tiek daug vaikų, ramiai ruo-
šiasi kitiems metams. Ačiū visiems pri-
sidėjusiems prie svajonių įgyvendini-
mo. Ačiū už tai, kad prisidėjote prie šių
vaikų ir jų šeimų gerovės.

JAV lietuviai šiemet išpildė apie 300 Lietu-
vos vaikų svajonių.

Po švenčių plūsta vaikų padėkos.
„Vaikų svajonių” projekto archyvo nuotr.

Itin svarbią projekto „Vaikų svajonės” dalį atlieka krovinių ir siuntų gabenimo įmonė „At-
lantic Express”.

„Vaikų svajonės” – projektas, kuris ne tik džiugina Lietuvoje gyvenančių vaikų širdis, bet
ir vienija prie akcijos prisidedančius žmones. 
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SKAUT YBĖS  KELIAS

V.S. FIL. AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY

2018 m. liepos mėnesį į Rako stovyklą,
kuri įsikūrusi mažame Michigano valstijos
miestelyje Custer, į X Tautinę stovyklą su-
važiuos daug lietuvių skautų ir skaučių –
iš Kanados, JAV ir net, tikimės, iš Aust-
ralijos, Lietuvos bei visos Europos švęs-
ti 100 metų lietuvių skautijos jubiliejaus.
Kas vasarą į šią stovyklą suvažiuoja ne-
mažas būrys jaunų ir ne tokių jaunų
lietuvių skautų ir skaučių iš Čikagos
apylinkių, Clevelando bei kitų vietovių.
Rako miškai visada laukia sesių ir brolių.

Žinoma, 80 akrų žemės nelengva
prižiūrėti. Ne tiktai miškus reikia
prižiūrėti, bet taip pat ir pastatus.

Vienu metu tik keletas šeimų – pa-
grindiniai stovyklos tėvūnai-prižiūrė-
tojai rūpinosi stovykla, dabar vis dau-
giau ir daugiau savanorių prisideda
prie stovyklos išlaikymo/atnaujinimo.

Stovyklos remontas/atnaujinimas
vyksta visuomet. Darbai nesibaigia.
Praėjusiais metais „Aušros Vartų” pa-
stovyklėje, kur stovyklauja mūsų jau-
nos šeimos, buvo pertvarkyta virtuvė,

ir ji tapo pagrindine stovyklos virtuve.
Ambulatorija taip pat buvo suremon-
tuota: įstatyti nauji langai, pakeistos
durys, grindys, patalpa perdažyta. Vi-
sam remontui, žinoma, reikia talki-
ninkų/savanorių ir pinigų. Įsikūrė
Rako stovyklos atnaujinimo komitetas,
kuris kartu su Rako administracija
įvairiais būdais bando sukelti lėšas
Rako stovyklos atnaujinimui.

Ne pirmas kartas, kai Rako miš-
kuose vyksta tokia stovykla. Ir 1968 me-
tais vyko Tautinė stovykla, kurioje
dalyvavo apie 1000 skautų ir skaučių,
suvažiavusių iš viso pasaulio; 1993 me-
tais vyko Jubiliejinė stovykla. 

Rako paruošimas Tautinei sto-
vyklai eina į priekį, bet, žinoma, at-
naujinimas nėra pigus. Vyksta įvairūs
vajai. Jau antri metai ps. fil. Alina
Meilytė organizuoja lėšų telkimo vajų.
Toks vyko ir sausio 7 d., kai  stebėjome
ledo ritulio (hockey) rungtynes tarp Či-
kagos „Wolves” ir Charlotte (North
Carolina) „Checkers”  komandų. Di-
delis ačiū šeimoms ir sesėms už daly-
vavimą, ačiū sesei Alinai už šio vaka-
ro organizavimą!

Visi labai džiaugėsi leisdami laiką
kartu ir žiūrėdami šias rungtynes. Kai

Tradicinis vajus, skirtas atnaujinti Rako stovyklą

Rako stovyklos atnaujinimo vajaus dalyviai Čikagos „Wolves” rungtynėse.
Alinos Meilytės nuotr.

kurie ledo ritulį stebėjo pirmą kartą.
Rungtynių pradžioje matėme fejerver-
kus. Žaidėjai įčiuožė ant ledo. Sugie-
dojome Amerikos himną. Rungtynės
prasidėjo. Visi atidžiai jas žiūrėjo. La-
bai įdomu. Čikagos „Wolves” komanda
nugalėjo Charlotte „Checkers” 5:2.

Vakaras buvo smagus ir naudin-
gas. Ne tik turėjome progos praleisti va-

karą su draugais ir žiūrėti įdomias
rungtynes, bet taip pat buvo progos su-
telkti lėšas Rako stovyklos atnaujini-
mui.

Kitas smagus vajus vyks vasario 5
d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, tai „Mardi Gras” vakaras. Va-
karas prasidės 7 val. v. Įėjimas prie du -
rų – 35 dol. 

dalino  apsau ginius akinius. 
Brolis Edis Lei pus išpjovė kiekvie-

nos paukštytės nupieštą mašinos for-
mą, jai pačiai stebint. Tada padėjo
kiekvienai perpjauti mažą medžio ga-
balėlį. Paukštytės nušlifavo ir nudažė
savo mašinas ir kitą savaitę įmontuos
ratus. 

Pavasarį paukštytės su savo ma-

šinėlėmis  lenktyniaus kartu su vil-
kiukais, naudojant ypatingą medinį ta-
kelį.

Ačiū sesei Danutei Audiejai tienei
už nuotraukas, broliams Edžiui Lei pui
ir Vyteniui Lietuv ninkui – už pjūklą ir
pamokymus! 

Buvo nuostabi paukštyčių suei-
 ga! 

SESĖ JULYTĖ KUDIRKIENĖ

Šių metų sausio 14 d. Lemonto
,,Saulučių” draugovės paukštytės
buvo pasiryžusios įsigyti  konst-

ruktorės specialybę. 
Paukštytės ant medinės kaladėlės

nupiešė savo norimos mašinėlės for-
mą.  Brolis  Vytenis Lietuvninkas pa-
aiškino pjūklo saugumo taisykles ir iš-

Lemonto „Saulučių” draugovės paukštytės rikiuotėje  prieš pamoką apie medžio apdirbimą.Brolis Edis Leipus padeda jaunajai paukštytei valdyti pjūklą. „Saulučių” draugovės nuotr.

Konstruktorės  specialybė
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VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Kai 2015 m. sausio 11 dieną Lietuvos šaulių sąjungos
išeivijoje (LŠSI) sudarytas organizacinis komitetas pa-
kvietė į žygį, skirtą Klaipėdos krašto išvadavimui (1923
m. sausio 15 d.) ir Laisvės gynėjų dienai, Sausio 13-ajai
paminėti, negalvojome, kad tai taps tradicija. Dabar tvir-
tai galime pasakyti: taip, tai jau tapo tradicija.

Š.
m. sausio 8 dieną, sekmadienį, LŠSI, Čikagos
bėgimo klubas ir Čikagos skautų vietininkija
trečius metus iš eilės organizavo 9 km bėgimą

ir 5 km ėjimą, skirtą Klaipėdos krašto išvadavimui
ir Laisvės gynėjų dienai paminėti. Aciją parėmė LR
generalinis konsulatas Čikagoje ir jo vadovas, gere-
neralinis konsulas Marijus Gudynas. Sausio 8-osios
sekmadienis šaltuko tikrai nepagailėjo, bet tai neiš-
gasdino gausaus dalyvių būrio. Tarp susirinkusių-
jų buvo konsulas M. Gudynas, LŠSI vadas Julius R.
Butkus, sekretorė Roma Bikulčienė, Klaipėdos šau-
lių kuopos vadas Giedrius Bikulčius, Vytauto Didžiojo
rinktinės vadas Linas Marginavičius su žmona Rasa,
Gen. T. Daukanto šaulių kuopos vadas Vytautas Ju-
revičius ir grupė šios kuopos šaulių, Baltijos šaulių
kuopos nariai ir jos vadas Vytautas Vai-
šys, LŠSI Centro valdybos atstovai, Či-
kagos bėgimo klubo nariai, skautai. Visi
– pasipuošę tautine atributika, visi – pa-
siruošę prisiminti ir pagerbti  Sausio 13-
osios aukas.

LR generalinis konsulas Čikagoje M.
Gudynas savo įžanginėje kalboje primi-
nė 1991 m. sausio 13 d. už Lietuvos lais-
vę žuvusių pavardes: Loreta Asanavi-
čiūtė, Virginijus Druskis, Darius Ger-
butavičius, Rolandas Jankauskas, Ri-
mantas Juknevičius, Alvydas Kana-
pinskas, Algimantas Petras Kavoliukas,
Vytautas Koncevičius, Vidas Maciule-
vičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka,
Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Ši-
mulionis, Vytautas Vaitkus.

Prieš pradėdami bėgimą dalyviai
pagerbė žuvusiųjų atminimą tylos mi-
nute.

Nubėgę ar nuėję atkarpą LŠSI, Či-
kagos bėgimo klubo nariai, skautų at-
stovai ir kiti akcijos dalyviai vaišinosi ka-
reiviška koše, gurkšnojo šiltą arbatą ir da-
linosi įspūdžiais. Buvo gera ir  smagu pa-
bendrauti, pasidalinti prisiminimais ir
pasijusti viena didele lietuviška šeima.

Ši graži ir jau tradicija tapusi akci-
ja kasmet sutraukia vis daugiau dalyvių.
Ji liudija, kad nors esame toli nuo tėvy-
nės, mūsų širdys yra kartu su tėvyne Lie-
tuva.

LŠSI Centro valdybos info

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje pagerbė laisvės gynėjus

Š. m. sausio 10 d. Čikagoje sunki liga pasiglemžė sporto pa-
sauliui žinomą tarptautinės kategorijos bokso teisėją, ilgametį
boksininką, triskart Lietuvos čempioną Rimantą Šalaviejų. Jis
ėjo 60-uosius metus.

Augęs Panevėžyje R. Šalaviejus nuo 2001 m. gyveno JAV.
Pastaraisiais metais buvo aktyvus šaulys – Lietuvos šaulių są-
jungos išeivijoje Centro valdybos narys, Baltijos jūros šaulių
kuopos vadas. Už šaulišką veiklą ne kartą apdovanotas me-
daliais.

R. Šalaviejus – darbštus, mylintis vyras, rūpestingas tė-
vas ir mylimas senelis. Jo artumo, šilumos, tėviškų rankų ir
be galo geros širdies amžinai ilgėsis liūdintys artimieji – žmo-
na Irena, dukra Inga, sūnus Benas, anūkai Lukas, Gabija ir
Erikutė. Kartu su šeima velionį prisimena išeivijos šauliai,
draugai, buvę kolegos sportininkai. 

Visi jį pažinojusieji reiškia gilią užuojautą Rimanto šei-
mai ir kartu prašo geros valios išeivijos lietuvius pagal išgales
finansiškai paremti velionio šeimą palengvinant laidojimo iš-
laidų naštą. Paaukoti galima internetiniame puslapyje su-
kurtoje šioje paskyroje: www.gofundme.com/ec-paminekime-
brangu-rimanta-salavieju

Atsisveikinimas su Rimantu Šalaviejumi vyks sausio 21 die-
ną, šeštadienį, 12 val. p. p. Šv. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629). 2 val. p.
p. bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą.

Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje info

Į amžinybę išlydėkime a. a. Rimantą Šalaviejų

LR generalinis konsulas M. Gudynas ėjo 5 km atstumą. Nepabūgę šalčio dalyvauti tautinėje-patriotinėje akcijoje susirinko gražus būrys žmonių.    Organizatorių nuotraukos

Ištvermingiems bėgikams – Valio!
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RASA SĖJONAITĖ

Fotografija jos gyvenime buvo nuo mažumės. Vai-
kystėje iš popieriaus buvo susikonstravusi „foto-
aparatą” ir juo „įamžinusi” beveik visas savo lėles. Vė-
liau eidavo pas savo mamą, Šiaulių apskrities dien-
raščio žurnalistę, ir fotolaboratorijoje padėdavo ryš-
kinti nuotraukas. Dar vėliau, patobulėjus technolo-
gijoms, vietoj pamokų ruošimo tyliai valandų valandas
kompiuteryje retušuodavo savo asmenines nuo-
traukas. Šiandien Ivette Ivens, kuriai vos 26 metai, gy-
vena Čikagos priemiestyje, turi savo įmonę ir jau ke-
leri metai meninėse fotografijose įamžina gražiausias
ir prasmingiausias motinystės akimirkas.

Žindančios moters vaizdas 
piktų komentatorių akiratyje

Nežinia, kaip šios merginos gyvenimas būtų pa-
sisukęs, jei ne lemtinga internetinė pažintis prieš še-
šerius metus su lietuviu Tadu. Būsimasis Ivettes vy-
ras jau gyveno Čikagoje. Atvykusi į pirmąjį pasi-
matymą už Atlanto Ivette daugiau į Lietuvą negrį-
žo. Tarp jaunų žmonių užsimezgė gražūs jausmai, ne-
trukus pora susituokė.

Sumanymas fotografuoti žindančias moteris
atėjo tada, kai Ivette pati tapo mama. Laukdamasi pir-
magimio jauna moteris tiesiog visa savastimi paju-
to, koks yra nuostabus, reikšmingas ir labai greitai
praeinantis šis gyvenimo etapas. „Kai tu laukiesi vai-
kelio, vėliau, jam gimus, žindai jį krūtimi, jis auga
– tas laikas ištirpsta netikėtai. Todėl natūralu, kad

kiekvienai mamai norisi gražiausias šio gyvenimo
tarpsnio akimirkas sustabdyti ir įamžinti”, – sako
Ivette Ivens ir pripažįsta, kad tapus mama pasaulis
jai nušvito nuostabiausiomis spalvomis, o motinys-
tė dovanojo daug naujų patirčių, džiaugsmingos eu-
forijos ir begalinės meilės. 

Ivette savo mažylį fotografuodavo nuo ryto iki va-
karo. Nuotraukų buvo galybė. Tai matydamas vyras
padovanojo Ivettei profesionalų fotoaparaą. Matyt, tai
ir tapo paspirtimi fotografijos imtis rimtai. 

Gimus antrajam sūnui Ivette paprašė vyro įam-
žinti ją, žindančią abu vaikelius vienu metu. Tas nuo-
traukas patalpino asmeninėje „Facebook” paskyro-
je. Pasipylė įvairiausi komentarai. Tarp jų – labai at-
sainūs bei kritiški. Pirmiausia užkliuvo žindomų vai-
kelių amžius, nes vyresniajam sūneliui tuo metu buvo
treji metukai.  Pasibjaurėjimą reiškiančius, labai
kategoriškus komentarus Ivettes nuotraukoms pažėrė
ne tik konservatyvūs tėvynainiai, kurie ir taip ne vi-
sada pasižymi didele tolerancija. Užjūrio visuomenė,
kuri, atrodo, žymiai demokratiškesnė ir atviresnė,
taip pat mestelėjo ne vieną karčią repliką dėl žin-
dančios moters vaizdavimo viešojoje erdvėje. „Būtent
tada supratau, kad žmonės nėra pripratę viešai ma-
tyti tokių vaizdų, ir būtent tai įžiebė manyje ugnelę
nesustoti, eiti toliau. Tiesiog intuityviai jaučiau, kad
ši socialinės srities  atskirtis įveikiama, nes kei-
čiant viešą požiūrį į žindančią moterį, galima palikti
ne tik nuostabų meninį palikimą, bet, svarbiausia,
atsiradus tinkamai progai, paskleisti dar ir žinią apie
tai. Todėl nepavargdama atsakinėjau į moterų klau-
simus apie žindymą ir jo reikšmę mažyliui, apie žin-
dančios mamos jauseną. O nuotraukose stengiausi

moters po gimdymo ne visada tobulai atrodantį
kūną paversti tikru meno kūriniu. Pamažu atsirado
tokių komentatorių, kurie jau buvo pasiruošę priimti
mano nuomonę, o vėliau tapo ir mano kūrybos ger-
bėjais”, – kūrybinės veiklos nelengvą pradžią prisi-
mena jauna fotomenininkė, savo kūrybos objektu pa-
sirinkusi motinystę įprasminančias herojes.

Iš lietuviškos komforto zonos – su naujo
pomėgio išbandymais

Lietuvaitė Iveta, pasivadinusi kūrybiniu pseu-
donimu Ivette Ivens, yra kilusi iš nedidelio Lietuvos
miesto Radviliškio. „Mano vardas turėjo tapti mano
biznio vizitine kortele”, – sako Ivette, kurios gyve-
nime per trumpą laiką įvyko didelės permainos, lė-
musios jos profesinio pasirinkimo neįkainojamus po-
kyčius. Gimtajame Radviliškyje baigusi gimnaziją
Ivette išvyko studijuoti į Kauno technologijos uni-
versitetą. Lygiagrečiai įsidarbino žinomoje reklamos
agentūroje. Bendravimas su žmonėmis, dalyvavimas
įvairiuose renginiuose – tai buvo veikiau darbas, tei-
kiantis papildomų lėšų gyvenimui, o ne kūrybinio pa-
sitenkinimo. Tačiau nepaisant to, Ivette Kaune buvo
susikūrusi savo komforto zoną. Gyvenimo aplinky-
bės ir pažintis su būsimu vyru privertė ją radikaliai
viską savo gyvenime keisti.

„Pirmaisiais metais Amerikoje man buvo labai
sunku. Viskas nepažįstama ir svetima. Nors mokė-
jau anglų kalbą, vis tiek socializuotis į visiškai kitokią
aplinką buvo nelengva. Dėkoju vyrui Tadui, kuris
buvo ir iki šiol yra vienintelis mano ramstis šioje ša-
lyje. Jis padėjo man ir žengiant pirmuosius žingsnius

Nuomonių audra dėl 
žindančių moterų nuotraukų

Čikagoje įamžintos žindančios moterys Ivettes Ivens karjeros pradžioje sukėlė priešiškų nuomonių audrą.

,,Galvoje kirba tiek idėjų! Norėčiau sustabdyti lai-
ką, kad spėčiau jas visas įgyvendinti,” – sako Či-
kagoje gyvenanti fotomenininkė iš Lietuvos Ivet-
te Ivens.           Ivette Ivens archyvo nuotraukos

Sumanymas fotografuoti žindančias moteris atėjo tada, kai Ivette pati tapo mama. 

Nuotraukų herojėms kartais tenka pozuoti ne pačiomis palankiau -
siomis oro sąlygomis, tačiau fotosesijos rezultatas dažnai pranoks-
 ta bet kokius lūkesčius.
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į verslo pasaulį”, – prisimena pradžią Ivette Ivens,
kuri prisipažįsta, kad fotografijos versle jai trūks-
ta stiprių lyderio savybių. Todėl įgudusio verslininko
vyro patirtis jai praverčia reprezentuojant kūrybą
platesniu mastu. 

„Kai pradėjau fotografuoti, man trūko apsi-
sprendimo laisvės. Sunkiausia būdavo, kai likdavau
nepatenkinta viena ar kita savo nuotrauka ir nuo-
lat galvodavau, kad galėjau padaryti geriau, sukurti
geresnį kadrą, jeigu tik būčiau nereagavusi į aplinką
bei aplinkinius. Laikui bėgant supratau, kad paga-
liau turiu išmokti visiškai susikoncentruoti į savo
tikslą ir privalau likti abejinga kitoms nuomo-
nėms. Taip išmokau nugalėti mentaliteto skirtumus. 

Tiesa, sėkmės pridėjo, matyt, ir tai, kad kūryba
užsiimu Amerikoje. Šalyje, kurioje, kai tu ką nors
darai, ko trokšta tavo širdis, tavo apsisprendimu ža-
vimasi, ir tu sulauki aplinkinių besąlygiško palai-
kymo. Lietuvoje neretai bet kokia iniciatyva su-
laukia priešiškumo”, –  sako Ivette Ivens.

Motinystė negali būti retušuojama

Ivettes kūryba į pripažinimą yrėsi lėtai. Mote-
rys, panorusios įsiamžinti ypatingu savo gyvenimo
laikotarpiu, pirmiausia turėjo patikėti jauna me-
nininke. Ivettes ankstyva motinystė negalėjo būti tas
rodiklis, kuris suteikia lengvatų bendraujant su bū-
simomis nuotraukų herojėmis. „Jaučiu, žmonės, pir-
mą kartą išvydę mane, tikisi pamatyti įnoringą me-
nininkę. Iš tikrųjų pamato paprastą, be jokios pom-
pastikos fotografę. Gal iš pradžių žiūrėdavo nelabai
patikliai, bet abejones nustelbdavo fotosesijos re-
zultatas”, – apie fotografavimo proceso slėpinius pa-
sakoja jauna menininkė, kuri, savo nuotraukose įam-
žindama motinystę, siekia nuotraukų herojes pa-
rodyti nepagražintas, tokias, kokios jos yra. 

„Savo herojų  ‘fotošopais’ neliekninu, nestorinu,
nekeičiu jų veido bruožų. Visada noriu įamžinti mo-
terį, pasitikinčią savimi, nesvarbu, kokiame gyve-
nimo etape ji būtų – ar vaikelį žindanti mamytė, kuri
demonstruoja dar netobulą, po gimdymo išvargin-
tą kūną, ar herojė, kuri nuotraukoje labai išraiš-
kingai pasakoja savo istoriją. Pavyzdžiui, cukriniu
diabetu serganti mama, ant kurios kūno matyti pri-
tvirtinta insulino pompa, neslėpdama motinystės eu-
forijos, žindo savo pirmagimį. Tokia nepagražinta
realybė gal kažkam ir sukelia dvejopų jausmų, tačiau
ne moteriai, kuri visą gyvenimą serga diabetu.
Liga jai – kasdienybė, o  motinystė – svarbus būtį
įprasminantis įvykis, kuris liks įamžintas nuo-
traukoje”, – sako Ivette Ivens, kuriai visos žindan-
čios moterys prilygsta deivėms, o kiekviena fotose-
sija yra išskirtinė. Tai lyg savotiška terapija, kurios
metu fotomenininkė nuotraukų herojėms lei-
džia pamilti savo pasikeitusį kūną ir parodo, kaip ga-
lima atrodyti gražiai ne tik nėštumo metu, bet ir po
gimdymo. 

Klienčių pageidavimai menininkei 
ne visada patinka

Žindančias mamas viešose vietose įamžinanti
fotografė stengiasi įsiklausyti į savo klienčių pa-
geidavimus, bet visada siekia atrasti tą kūrybos auk-
so vidurį, kuris leistų įgyvendinti ir jos viziją. „Pa-
geidavimai man nelabai patinka, nes visada balan-
suoji tapti svetimo skonio įkaite”, – sako Ivette Ivens,
kuriai didžiausias įžeidimas, kai ateina moteris, ne-
šina kito fotografo nuotraukomis, ir sako norinti, kad
ją įamžintų būtent taip, kaip tai padarė tų nuotraukų
autorius. „Visada siekiu, kad mano klientės pasi-
kliautų kūrybiniu procesu ir pasitikėtų manimi. Jei-
gu nepavyksta arba atsiranda kažkokių specifinių
reikalavimų, ir aš matau, kad neįgyvendinsiu klien-
tės vizijų, siūlau kreiptis į kitą fotografą, kuris gal-
būt nufotografuos jas taip, kaip jos ir nori”, – sako
fotomenininkė, kuriai fotografuojant skirtingo
mentaliteto moteris, pakanka vidinės jausenos pa-
matyti būsimos nuotraukos heroję, atskleisti jos cha-
rakterį, perteikti jos jausmus, o nuotraukos siuže-
tą papildyti išskirtiniais gamtos ar miesto vaizdais. 

Gilinantis į fotografavimo procesą natūraliai
kyla klausimas, kaip fotomenininkei pavyksta be jo-
kios papildomos apsaugos ir fotosesijos teritoriją juo-
siančių „stop” juostų prikalbinti žindančias mamas,
laisvai ir nevaržomai apsinuoginusias, pozuoti vie-
šose vietose, miesto gatvėse ar parkuose? 

„Problemų iki šiol nebuvo, ir komunikuoti
man sekasi neblogai. Kai mamos pamato mano
įgyvendintas vizijas, patiki ir atsiduoda mano kū-
rybai. Tai priimu kaip įvertinimą. Net ir viešėdama
Lietuvoje nesulaukiau priešiškumo nei iš savo nuo-

traukų herojės, nei iš aplinkos. O išbandymas buvo
nemenkas, nes parke lietuviškos žiemos metu fo-
tografavau visiškai apsinuoginusią žindančią mo-
terį”, – prisimena Ivette, kuri neslepia, kad abipusis
kūrybinis pasitikėjimas tarp jos ir jos klienčių atsi-
rado ne iš karto. 

„Tam, kad manimi patikėtų, iš pradžių fotogra-
favau nemokamai. Tikrai sėkmė aplankė ne iš kar-
to, ir nebuvo viskas kaip sviestu patepta. Žindymas
krūtimi nėra išplėtota tema, o ką kalbėti apie šio pro-
ceso įamžinimą”, – prisimena Ivette tą laiką, kai gimė
sumanymas savo lėšomis išleisti fotografijų knygą
apie nuostabiausią motinystės etapą – žindymą krū-
timi. Leidinyje buvo patalpintos gražiausios Ivettes
Ivens nuotraukos, o po jomis – jautrūs ir labai gra-
žūs autorės rašyti tekstai. 

„Pamažu internetiniai portalai atrado mano
nuotraukas, pradėjo plūsti laiškai, ir tada supratau,
kad šis ambicingas projektas pasiteisino”, – sako žin-

dančias moteris fotografuojanti menininkė. Ivette
Ivens viliasi, kad ateities kartoms paliks ne tik kny-
gą apie žindymo stebuklą, bet ir per nuotraukas pa-
keis daugelio žmonių nuomonę apie tai. „Manau, jau
dabar mažylio žindymas krūtimi  pamažu tampa
įprastu dalyku, o kuo toliau, tuo mažiau bus tokių,
kurie jau nebekamantinės, ar vaikas ne per didelis
žindyti ir ar turėtum iš viso žindyti, nes po to krū-
tys taps nedailios. Ateis toks laikas, kai mūsų vai-
kų vaikai stebėsis, kad žmonės taip kažkada galvo-
jo apie žindymą krūtimi”, – sako mama, pati iki pen-
kerių metų žindžiusi savo vyresnėlį sūnų. 

Nuotraukos sudomino Hollywoodo žvaigždę

Riba tarp savitos meno raiškos ir komercijos
pompastiškumo – visada trapi. Galima užsiimti
masiniu nuotraukų štampavimu, kai nebelieka gi-
lesnės emocijos ir kūrybinio nuoširdumo. Ivette
Ivens vengia tokios verslo invazijos į jos jaukų, vos
ne namų sąlygomis kuriamą užsiėmimą. Gal todėl
Ivette atsisakė tapti Hollywoodo aktorės Jessicos Al-
bos kompanijos „The Hones Company” produkcijos
reklamos įkaite. Išvaizdžios lietuvės nuotraukos su-
žavėjo gražuolę Hollywoodo aktorę Jessica Albą, kuri
jomis pasidalijo savo socialiniame tinklalapyje.
Tose nuotraukose vienas iš nufotografuotų kūdikių
vilkėjo „The Hones Company” sauskelnes, todėl J.
Albos atstovas susisiekė su lietuve ir pasiūlė nufo-
tografuoti daugiau tos bendrovės produkcijos. „At-
sisakiau. Daiktai manęs nedomina, – neslėpė lietu-
vė. – Bet jei prireiktų mano paslaugų, mielai galė-
čiau įamžinti Jessicos šeimą”. 

Tai, kad Ivette yra reikli ir labai kritiška savo
kūrybai, rodo ir dar vienas faktas. Iš tūkstančio to
paties kadro nuotraukų ji gali atrinkti tik penkis
kadrus, o visa kita negailestingai išmesti į šiukšlių
dėžę. Ir tai bus tik jos vienos asmeninis sprendimas.

Supermamytės etiketė netinka

Ivette Ivens galvoje kirba nemažai naujų idėjų.
„Norėčiau sustabdyti laiką, kad tik galėčiau suspėti
visas jas įgyvendinti. Nors turiu užsakymų metams
į priekį, nori nenori tenka derintis prie bėgančio lai-
ko, kad šis manęs galutinai neprarytų. Juk noriu,
kad vaikams netrūktų mamos, kad spėčiau su dar-
bais ir kad juos padaryčiau kokybiškai bei tiek, kiek
galiu pakelti. Nevaidinu, kad derinti motinystę su
darbu yra lengva, nebijau pasakyti, kada per-
vargstu. Manau, man supermamytės etiketė netin-
ka, bet ji man ir nepatinka. „Svarbiausia, kad die-
vinu savo berniukus ir džiaugiuosi, kad jie pasirinko
mane būti jų mamyte. Jei pajusčiau, kad jiems
trūksta mano dėmesio, akimirksniu sustabdyčiau
verslą”, – atvirauja jauna fotomenininkė, savo hobi
pavertusi verslu, o motinystę priimanti kaip dos-
niausią gyvenimo tarpsnį, kuris susijęs ne tik su
naujais likimo iššūkiais, bet ir naujomis gyvenimo
sąlygomis.

„Vieno teisingo kelio nėra. Negaliu sakyti, kad
dabar tapsiu amerikiete, ir mano namai bus čia.
Taip, jie kol kas čia. Čia aš gyvenu, nes dabar, kai
grįžtu į Lietuvą, matau, kad jai jau nepriklausau. Be-
protiškai pasiilgstu Lietuvos, jos gamtos ir kitų ro-
mantizuotų dalykų. Gal todėl neskaičiuoju savo
gyvenimo Čikagoje nei myliomis, nei kilometrais,
o skaičiuoju jį minutėmis”, – sako 26-erių metų dvie-
jų vaikų mama, fotografijos kūrėja Ivette Ivens. 

Ivettes Ivens fotografijų knyga apie nuostabiausią motinys -
tės etapą. Šiuo leidiniu fotomenininkė norėjo paskleis ti ge-
rąją žinią apie neįkainojamą moters gyvenimo patirtį – žin-
dy mą krūtimi. 

Ivettes Ivens internetinė pažintis su būsimu vyru virto gra-
žiais jausmais. Čikagos lietuvis Tadas žmonai buvo pirmasis
pagalbininkas kuriant fotografijos verslą. 

Ivette Ivens savo vyriausiąjį sūnų krūtimi žindė iki penkerių, jaunėlį šiek tiek trumpiau – iki trejų metų.



Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Baltijos AE statybos tebevyksta
Vilnius (Lžinios.lt) – Nors

prieš kurį laiką Rusija skelbė,
kad Baltijos atominės elektri-
nės statyba Karaliaučiaus sri-
tyje sustabdyta, realybėje dar-
bai vyksta – praėjusią savaitę į
statybvietę iš Prancūzijos at-
vežti penki dyzeliniai genera-
toriai, kurie turės užtikrinti
elektros energijos tiekimą sau-
gumo sistemoms ir pagalbinei
įrangai avarijos atveju.

Nors 2013 metais oficialiai
paskelbta, kad Baltijos AE sta-
tybos stabdomos, realiai, su-
stabdyta tik paties reaktoriaus statyba.
Šiuo metu baigiamas statyti saugyklų
priėmimo ir saugojimo įrangos pasta-
tų kompleksas. 

Lietuvos prašymai Rusijai pateikti
atsakymus į esminius klausimus dėl
Baltijos AE saugumo iki šiol ignoruo-
jami. Svarbiausi Lietuvos keliami
klausimai, į kuriuos Rusija iki šiol
nėra pateikusi moksliniais tyrimais ir
tarptautiniais reikalavimais pagrįs-
tų atsakymų, – statybos aikštelių ver-
tinimas ir parinkimas, elektrinės au-
šinimo sistemos patikimumas, gali-
ma Nemuno ir Baltijos jūros tarša ra-
dionuklidais, atominės elektrinės
konstrukcijų atsparumas sunkaus lėk-
tuvo kritimo atveju, radioaktyviųjų at-
liekų ir panaudoto branduolinio kuro
tvarkymas, avarinės parengties planai,
tarptautinių ekspertų įtraukimas į
projekto vystymą.

Latvijos užsienio reikalų minist-

rui pareiškus, kad šalis nesvarsto ga-
limybės riboti elektros importą iš Bal-
tarusijoje statomos Astravo atominės
elektrinės, Lietuvos premjeras sako,
kad kitos šalys Astravo AE projektą
vertina per ekonominę prizmę.

Latvijos užsienio reikalų minist-
ras Edgars Rinkevičs sakė, kad Astravo
AE yra tapusi Lietuvos vidaus politi-
kos klausimu, į kurį Latvija nesikiš.

Pernai birželį Vyriausybė pritarė
elektros, pagamintos Astravo AE ir ki-
tose trečiose šalyse, embargo planui,
pagal kurį jos importas į Lietuvą, o
kartu ir į kitas ES šalis, bus ribojamas.

50 km nuo Vilniaus statomoje Ast-
ravo AE nuolat įvyksta įvairūs atsiti-
kimai, kurie Lietuvai kelia abejonių
dėl jėgainės saugumo. Jėgainėje bus
įrengti du reaktoriai, kurių kiekvieno
galia – 1200 megavatų. Pirmąjį reak-
torių planuojama įjungti 2019-aisiais,
o antrąjį – 2020 metais.

Britanija paliks ES bendrą rinką

Vilnius (BNS) – Seimas ketina
spręsti dėl įpareigojimo bankams ste-
bėti politikoje dalyvaujančių asmenų
ir jų aplinkos – šeimos narių, artimų-
jų bei pagalbininkų finansinius srau-
tus. To reikalauja Europos Sąjungos
(ES) direktyvos, kurias į savo teisę Lie-
tuva turi perkelti ne vėliau kaip 2018
metais.

Įstatymo projektas dėl pinigų plo-
vimo ir teroristų finansavimo pre-
vencijos jau yra parengtas ir jį ap-
svarsčius Vyriausybei, bus perduotas
Seimui. 

„Tai jautrūs dalykai, kadangi yra
giminės, padėjėjai, dalykiškai susiję as-
menys. (...) Mes neturėtume vykdyti
policijos funkcijos, siūlytume, kad po-
litikai patys deklaruotų tuos interesus,
mes gautume prieigą ir matytume”, –
teigė Lietuvos bankų asociacijos pre-
zidentas Stasys Kropas.

Pasak jo, registro kūrimu turėtų
rūpintis Vyriausioji tarnybinės eti-
kos komisija.

Numatyta, kad į šį registrą pa-
tektų ir valstybės vadovai, ir parla-
mentarai bei ministrai, jų pavaduoto-
jai, Seimo, Vyriausybės ir ministerijų

kancleriai, merai, savivaldybių admi-
nistracijų direktoriai, visų teismų ir tų
teisminių institucijų, kurių sprendi-
mai nebegali būtu skundžiami, atsto-
vai, centrinio banko vadovas, jo pava-
duotojai ir valdybos nariai, valstybės
kontrolierius, ambasadoriai, laikinieji
reikalų patikėtiniais, nepaprastieji
pasiuntiniai ir įgaliotieji ministrai, o
taip pat aukšto rango ginkluotųjų pa-
jėgų karininkai, tarptautinių organi-
zacijų nariai.

Į registrą siūloma įtraukti ir po-
litinių partijų vadovus bei jų pava-
duotojus, o taip pat valstybės valdomų
įmonių valdymo ar priežiūros organų
narius.

Visi šie svarbias viešąsias parei-
gas užimantys asmenys turėtų dekla-
ruoti artimus šeimos narius, o taip pat
– ir pagalbininkus, turinčius iš viešą-
sias pareigas užimančių asmenų nau-
dos arba dalykinių santykių. 

Šios ES direktyvos perkėlimas į
Lietuvos teisę palengvintų ir šalies sto-
jimą į Ekonominio bendradarbiavi-
mo ir plėtros organizaciją (EBPO),
prie kurios Lietuva siekia prisijungti
2018 metais.

Bankus įpareigos stebėti politikų finansus  

Vilnius (ELTA) – Į Nacionalinio
saugumo strategiją siūloma įtraukti
nuostatą, kad finansavimas krašto ap-
saugai būtų nuosekliai didinamas iki
2020 metų ir pasiektų 2,5 procento nuo
bendro vidaus produkto (BVP) lygį. 

Šiuo metu yra numatoma finan-
savimą krašto apsaugai didinti iki
2018 metų ir pasiekti 2 nuošimčių nuo
BVP lygį.

Remdamasis tarptautinių eks-
pertų teikiamomis rekomendacijomis,

siūloma daugiau dėmesio skirti įvai-
rioms priemonėms, kurios padėtų ap-
saugoti šalies politinę sistemą nuo
hibridinio pobūdžio grėsmių, kurios
pasireiškia ne tik informacinėmis at-
akomis, bet ir neteisėtomis finansi-
nėmis operacijomis, kuriomis siekia-
ma daryti įtaką šalies politinei siste-
mai.

Seimas svarstys Nacionalinės sau-
gumo strategijos projekto patvirtinimo
klausimą. 

Išlaidos krašto gynybai bus didinamos

Londonas (BNS) – Didžioji Brita-
nija išstojusi iš Europos Sąjungos (ES)
paliks ir bendrą Europos prekių ir pa-
slaugų rinką, nes šalis nori apriboti
imigrantų iš Bendrijos srautą, antra-
dienį pareiškė premjerė Theresa May.

„Tai, ką siūlau, negali reikšti na-
rystės bendroje rinkoje”, – sakė Th.

May.
Ji pridūrė, kad Britanija nori laips-

niško požiūrio į savo ateities santykių
su ES įgyvendinimą šaliai palikus
Bendriją, kad verslas neatsidurtų ties
bedugnės riba.

„Sieksime išvengti pavojingos be-
dugnės ribos”, – sakė ji.

J. Biden ragina siekti vienybės 
Kijevas (BNS) – Ka-

denciją baigiantis JAV vi-
ceprezidentas Joe Biden
atvykęs į Ukrainą paragi-
no tarptautinę bendruo-
menę laikytis vieningai
Rusijos agresijos akivaiz-
doje ir tvirtino, kad sank-
cijos Maskvai dėl jos veiks-
mų Ukrainoje turi tęstis.

„Tebesitęsiantys Ru-
sijos mėginimai pakenkti
jūsų sėkmei, jūsų saugu-
mui, jūsų suverenumui ir
jūsų teritoriniam vienti-
sumui yra daugialypiai”, –
sakė J. Biden Ukrainos
prezidentui Petro Poro-
šenko. „Tarptautinė ben-
druomenė turi ir toliau
likti vieninga prieš Rusijos
agresiją ir prievartą”, – pridūrė jis.

J. Biden vizitu siekta pademonst-
ruoti palaikymą karo krečiamos šalies
vadovams ir išsklaidyti nerimą, kad
dvišaliai JAV ir Ukrainos ryšiai gali at-

šalti, kai į valdžią ateis išrinktasis
prezidentas Donald Trump.

„Jūs kaunatės ir su korupcijos
vėžiu ..., ir su Kremliaus agresija”, – pa-
brėžė J. Biden.

Danija didins gynybos biudžetą
Briuselis (BNS) – Danija planuo-

ja padidinti išlaidas gynybai, reaguo-
dama į Rusijos spendimą dislokuoti Ka-
liningrado srityje priešraketinės gy-
nybos sistemas, kurias Kopenhaga lai-
ko keliančiomis grėsmę, paskelbė gy-
nybos ministras Claus Hjort Frede-
riksen.

„Stebime, kaip rusai dislokuoja
Kaliningrade naujas raketas, galin-
čias pasiekti Kopenhagą. Aišku, tai
rimta grėsmė”, – sakė ministras.

Vis dėlto jis pridūrė, kad Danija

kol kas negali padidinti gynybos biu-
džeto iki 2 proc. bendrojo vidaus pro-
dukto, nors tai ragina padaryti NATO
partneriai.

Praeitais metais Rusija sustiprino
savo pajėgas Kaliningrado srityje nau-
jausiais zenitiniais kompleksais S-400,
taktinių balistinių raketų komplek-
sais „Iskander”, krantų gynybos sis-
temomis „Bastion” ir „Bal”, taip pat
perkėlė ir Juodosios jūros du karo lai-
vus, apginkluotus sparnuotosiomis
raketomis „Kalibr”.

D. Trump: NATO – „atgyvena”
Washingtonas („Draugo” info) –

Išrinktasis JAV prezidentas Donald
Trump pareiškė, kad NATO yra atgy-
venusi, nes neapsaugojo šalių nuo te-
roristinių išpuolių.

„Daugelis tų šalių nemoka tiek,
kiek turėtų, o tai, manau, yra labai ne-
sąžininga Jungtinių Valstijų atžvil-
giu, tačiau, nepaisant to, NATO man

yra labai svarbi. Penkios valstybės
moka tiek, kiek turėtų. Penkios. Tai ne-
daug”, – pridūrė jis.

D. Trump išsakė abejonių dėl Eu-
ropos Sąjungos ateities po Didžiosios
Britanijos pasitraukimo iš bloko ir
šiltai atsiliepė apie Rusijos prezidentą
Vladimirą Putiną.

Britanija atideda derybas su JAV
Briuselis (BNS) – Didžioji Brita-

nija negali derėtis dėl naujų sutarčių,
kol nėra išstojusi iš Europos Sąjungos
(ES), pareiškė ES išorės politikos va-
dovė Federica Mogherini, JAV išrink-
tajam prezidentui Donald Trump pa-
reiškus, kad jis pritariąs kuo greites-
niam prekybos sutarties pasirašymui

su Londonu.
F. Mogherini atmetė D. Trump

pranašavimą, kad kitos šalys paseks
Britanijos pavyzdžiu ir balsuos už pa-
sitraukimą iš ES.

„Aš gerbiu būsimo Jungtinių Vals-
tijų prezidento nuomonę..., bet ma-
nau, kad ES bus viskas gerai ateityje”.

Buvusio JT vadovo giminaičiai kaltinami kyšininkavimu
Seulas (ELTA) – Buvusio Jungti-

nių Tautų generalinio sekretoriaus
Ban Ki-Moon brolis ir sūnėnas buvo ap-
kaltinti sąmokslu papirkti vyriausybės
pareigūną. New Yorko pareigūnai kal-
tina jaunesnįjį Ban Ki Moon brolį Ban
Ki-sang ir sūnėną Joo Hyun Bahn siū-
lius Artimųjų Rytų pareigūnui pinigų.

Pareigūnai tvirtina, kad kaltina-

mieji siekė paskatinti pareigūną pa-
naudoti vyriausybės lėšas ir nusipirkti
jų statybų projektą. Prokurorų teigimu,
2013 metų pradžioje Pietų Korėjos sta-
tybų įmonė „Keangnam”, kuriai va-
dovavo Ban Ki Moon brolis, turėjo di-
delių skolų ir siekė parduoti Vietname
esantį pastatų kompleksą „Landmark
72”.

Joe Biden (k.) ir Ukrainos prezidentas Petro Porošenko.
Sputnik.cz.com

Į taip vadinamą Baltijos AE vėl imta gabenti statyboms
būtina įranga. 15 min.lt nuotr.
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Kazachstano veterinarijos žiny-
bos prašymu Rusijos veterinarijos tar-
nyba („Rosselchoznadzor”) siunčia
inspektorius į Lietuvos žuvų perdir-
bimo įmones ir šaldytuvų termina-
lus.

Septynias darbo dienas nuo sausio
23-osios Lietuvoje dirbsiantys inspek-

toriai vertins, ar Lietuvos žuvų per-
dirbėjai pašalino ankstesnių, 2015-ųjų
rugsėjį vykusių patikrinimų metu nu-
statytus neatitikimus. Be to, bus pa-
pildomai įvertintas Lietuvoje išduo-
damų produkcijos kokybės garantijų
patikimumas.

BNS

Rusijos ekspertai vertins lietuviškas žuvis

Siūloma uždrausti veisti, au-
ginti ir žudyti ūkinius gyvūnus dėl
naudos iš jų kailio.

Tokia Gyvūnų gerovės ir ap-
saugos įstatymo pataisa įregist-
ruota Seime. 

Priėmus ją, Vyriausybė turės
priimti įgyvendinamuosius tei-
sės aktus, numatančius pereina-
mąjį laikotarpį ir veiklos nutrau-
kimo tvarką kailinių žvėrelių
ūkiams.

Europos Sąjungos (ES) šalių
įstatymuose vis labiau įsitvirtina
nuostata, draudžianti kailinius
žvėrelius auginti, žudyti ir verstis
jų kailių prekyba.

Toks verslas daugelyje Vakarų
Europos šalių laikomas neetišku, Lie-
tuvoje – taip pat. 2016 metais atliktos
apklausos duomenimis, net 58 proc.
Lietuvos gyventojų mano, kad veisti ir
žudyti laukinius gyvūnus dėl jų kailio
yra nepriimtina.

Vis daugiau ES šalių uždraudžia

kailinių žvėrelių fermas ir jų verslą.
Tarp jų – Jungtinė Karalystė, Austri-
ja, Kroatija, Nyderlandai (nepaisant to,
kad ši šalis iki šiol pirmavo pagal šio
verslo apimtį Europoje). 

Šiuo metu Gyvūnų gerovės ir ap-
saugos įstatymas nenumato draudimo
veisti ir žudyti ūkinius gyvūnus dėl
naudos iš jų kailio. 

ELTA

Siūlo uždrausti auginti gyvūnus dėl kailio

8 turtingiausiems pasaulio
milijardieriams priklauso tiek
turto, kiek vargingiausiai pasau-
lio gyventojų daliai, ir skirtumas
tarp turtingiausiųjų ir vargin-
giausiųjų vis didėja. 

Absurdiška, kad kelių turtin-
giausių žmonių pasaulyje turtas
(426 mlrd. dolerių) prilygsta 3,6
mlrd. žmonių, sudarančių var-
gingiausių pasaulio žmonių dalį,
turimam turtui. Turtingiausiųjų
sąrašo viršuje atsidūrė korpora-
cijos „Microsoft” įkūrėjas Bill Ga-
tes. 

Tarp aštuonių turtingiausių
yra ir Ispanijos drabužių parduotuvių
tinklo „Zara” įkūrėjas Amancio Orte-
ga, investicijų bendrovės „Berkshire
Hathaway” generalinis direktorius
Warren Buffett, Meksikos telekomu-
nikacijų magnatas ir įmonės „Grupo
Carso” savininkas Carlos Slim Helu,
„Amazon” įkūrėjas Jeff  Bezos, socia-

linio tinklo „Facebook” įkūrėjas Mark
Zuckerberg, technologijų korporacijos
„Oracle” vadovas Larry Ellison ir bu-
vęs New Yorko meras bei vienos di-
džiausių pasaulyje verslo ir finansinių
naujienų agentūrų „Bloomberg” įkū-
rėjas ir savininkas Michael Bloom-
berg.                                               

ELTA

8 žmonės pasaulyje turi tiek, kiek 3,6 mlrd. žmonių

Žemės ūkio ministras Bronius
Markauskas susitiko su Amerikos-
Lietuvos verslo tarybos prezidentu
Eric Stewart, kurio atstovaujama or-
ganizacija dirba verslo vystymo Lie-
tuvoje klausimais. Tai pirmoji tokio
pobūdžio organizacija, įkurta išskir-
tinai abiejų šalių ekonominiam ben-
dradarbiavimui skatinti.

Žemės ūkio ir maisto produktų
eksportas į JAV 2015 m. sudarė 46
mln. eurų, tačiau pastebimas didelis
eksporto apimčių augimas: 2014 m. – 62
proc., 2015 m. – 50,2 proc. Praeitais me-
tais Lietuva tapo antrąja ES valstybe
po Airijos gavusi mėsos eksporto į
JAV leidimus.

Anot E. Stewart, Lietuvos kaip
grūdų augintojos, autoritetas yra ga-
nėtinai žinomas, žemės ūkis yra viena
iš sričių, turinčių potencialą sudo-

minti JAV rinką. Jo tvirtinimu, Lie-
tuva yra patikima partnerė ir JAV
įmonės, dirbančios su mūsų šalimi,
yra labai patenkintos.

„JAV verslininkai vertina ben-
dradarbiavimą su Lietuva. Vykdyda-
mos savo veiklą Lietuvoje jų įmonės
smarkiai išaugo. Mūsų tikslas yra at-
kreipti dėmesį į Lietuvą kaip į patiki-
mą verslo partnerę ir kartu surasti lie-
tuviškų įmonių, norinčių plėstis į
JAV”, – kalbėjo E. Stewart.

Susitikimo metu taip pat aptarti
biokuro, kviečių eksporto ir kiti
klausimai. Kokybiško dvišalio dia-
logo vystymas yra pagrindinis Ame-
rikos-Lietuvos verslo tarybos tiks-
las, kuris jau duoda apčiuopiamų re-
zultatų.

Mano vyriausybė

Amerikiečiai domisi Lietuvos žemės ūkiu

VERSLO N AUJIENOS

1 žingsnis. Pradėkite pokalbį

Tiesa paprasta – norint pasidi-
dinti atlyginimą, reikia bent apie tai už-
siminti. Vadovai retai patys pradeda
pokalbį dėl algos (nebent nori ją su-
mažinti), todėl pirmą žingsnį turite
žengti jūs. Mažai žmonių ryžtasi tai pa-
daryti. Taigi pirmiausia suorganizuo-
kite pokalbį su vadovu. Kaip rodo at-
likti tyrimai, studentai, nebijantys de-
rėtis, uždirba daugiau nei nuolankūs
kolegos. 

2 žingsnis. Perimkite 
derybų vairą

Darbdaviai pokalbio pradžioje daž-
niausiai pasiteirauja, kokią pinigų
sumą tikisi gauti darbuotojas. Ne todėl,
kad jie būtų geranoriški ir norėtų
jums kuo daugiau sumokėti. Užduo-
dami tokį klausimą jie tikisi manipu-
liacijai palankios reakcijos: „O kiek pa-
siūlysite?” Šioje vietoje kuklumas dau-
gumai žmonių pakiša koją. Jei norite
išsikovoti didesnę algą, pasakykite
tikslią sumą, kurią norėtumėte gauti.
Vadovai linkę siūlyti mažiau pinigų,
nei galėtų jums mokėti, todėl turėtu-
mėte užbėgti už akių ir pirmas pa-
teikti savo kainą. Kuri, beje, turi būti
aukštesnė, nei tikitės ar norite gauti (ži-
noma, su protu).

3 žingsnis. Išsklaidykite 
įtampą humoru

Jei bijote pasirodyti per daug įžū-
lus ar išgąsdinti vadovą savo godu-
mu, derybų metu galite pajuokauti.
„Turiu nerealistiškų lūkesčių dėl savo
atlyginimo”, – su šypsena veide pra-
dėkite pokalbį. Tai padės išsklaidyti
įtampą ir nuteiks pozityviam pokal-
biui. Tyrimai rodo, kad tinkamai pa-
naudotas humoras yra efektyvi derybų
taktika. Jūsų nerealistiškas algos pra-
šymas vis tiek turės įtakos galutiniam
sprendimui.

4 žingsnis. Kovokite dėl savęs

Derybų metu išlikite atkaklus ir iš-
tikimas savo norams. Nors kur kas ge-
riau jaučiamės priėję abiem pusėms
priimtiną sprendimą, tokia taktika
veda prie mažesnės pinigų sumos. O to
juk nenorime? Kompromisas – puiki
santykių srities strategija, tačiau de-
rantis dėl algos vertėtų kovoti iki pa-
skutiniųjų. Šiaip ar taip, tai – kovos dėl
asmeninės gerovės laukas. Laimi stip-
riausi.

5 žingsnis. Pamirškite stereotipus

Tyrimų duomenimis, baigę moks-
lus vyrai net aštuonis kartus dažniau
derasi dėl atlyginimo ir išsikovoja di-
desnę algą nei moterys. Pagrindinė to
priežastis – dailiosios lyties atstovės ne-
pasitiki savo jėgomis ir derybiniais įgū-
džiais. Vis dėlto stereotipams pasi-

duoti nevertėtų. Tyrimai rodo, kad
tiek vyrai, tiek moterys vienodai gerai
derasi. O kartais jos varžosi net geriau
nei vyrai! Taigi, jei norite uždirbti
tiek, kiek ir stiprioji lytis, reikėtų bent
išdrįsti dėl to pakovoti. Nuolankumas
versle nepalankus.

6 žingsnis. Išanalizuokite rinką

Prieš pokalbį išsiaiškinkite, kiek
uždirba tą patį darbą dirbantys asme-
nys kitose organizacijose, ir tai pa-
naudokite kaip argumentą. Jei jie už-
dirba daugiau, vadinasi, ir jūs esate
vertas didesnės algos. Jei jie uždirba
mažiau, pagalvokite, dėl kokių prie-
žasčių jūs turėtumėte gauti didesnę
algą. Tikėkite, kad esate vertas algos,
kurios prašote. Jei vadovas bent se-
kundėlę pajus abejonę jūsų balse, jis
perims valdžią į savo rankas.

7 žingsnis. Argumentuokite

Siekiant pasididinti algą, pataria-
ma iš anksto apgalvoti argumentus –
per pokalbį pabrėžkite ir apibūdinki-
te savo naudą organizacijai, žinokite,
kokioje srityje esate nepralenkiamas ir
kiek įmonei uždirbote ar sutaupėte
pinigų. Kuo ši informacija detalesnė
(pateikite skaitines išraiškas), tuo stip-
resnė jūsų pozicija. Daug sunkiau įti-
kinti vadovą padidinti algą, jei dar-
buotojo indėlis į organizaciją nėra di-
delis. Todėl turite gerai apgalvoti, dėl
kokių priežasčių vadovas turėtų nu-
spręsti jūsų naudai.

8 žingsnis. Nesileiskite 
į asmeniškumus

Argumentai, kad jums reikia nau-
jo automobilio, neturite už ką paatos-
togauti, brangsta degalai ir t. t., vado-
vui rūpi mažiausiai. Uždirbti daugiau
ir kažko norėti yra du skirtingi dalykai.
Kalbėti reikia apie didesnį uždarbį, o
ne jūsų nepatenkintus asmeninius po-
reikius. Tai – verslo pokalbis, todėl
griežtai to laikykitės.

9 žingsnis. Ruoškitės 
neigiamam atsakymui

Jei vadovas į prašymą atsakys
neigiamai, nenusiminkite ir neuž-
trenkite durų. Paklauskite, dėl kokių
priežasčių jis atmeta jūsų pasiūlymą ir
ką jums reikėtų pasiekti, padaryti,
kad uždirbtumėte daugiau. Taip bent
žinosite, kokias kliūtis turite įveikti ke-
lyje, kad jus įvertintų. Daug geriau tu-
rėti aiškų veiksmų planą, nei aklai
dirbti ir tikėtis vadovo malonės. Kita
vertus, galite sužinoti, kad jūsų alga
yra didžiausia iš tokį darbą atliekančių
specialistų. Tokiu atveju galite prašy-
ti paaukštinti pareigas ar prisiimti
papildomų įsipareigojimų, už kuriuos
jums būtų mokama papildomai.

Psichologija Tau

9 žingsniai į didesnę algą 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų sausio 18 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,93 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,70 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,71 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,15 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,67 €

Skirtumai tarp vargstančiųjų ir turtuolių pasau-
lyje auga. Alfa.lt nuotr. 

Raginama atsisakyti auginti gyvūnus kailiams ir
Lietuvoje. Alio.lt nuotr.
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chondroze (degeneracinė
stuburo tarpslankstelinių
diskų liga), nes kalogenas
stiprina ne tik kremzlinį,

bet ir kaulinį audinį.
Profesionalūs sporti-
ninkai dažnai varto-
ja kalogeno papildus,
kad po įtemptos tre-
niruotės sumažintų
sąnarių skausmus, o

taip pat, kad po
traumų padėtų
greičiau orga-
nizmui atsista-
tyti.

* Daugiau
želatinos turė-
tų vartoti as-

menys, kurie
turi virškinimo sistemos sutrikimų. Že-
latina malšina skausmą, skatina skran-
džio sulčių išsiskyrimą, gerina virš-
kinimą. Ji padeda atkurti skrandžio
gleivinę, sulaiko  virškinimo trakte
skysčius bei apsaugo nuo vidurių už-
kietėjimo, vartojama gydant kolitus
(žarnyno gleivinės uždegimus), ir Kro-
no ligą (opinį kolitą).

* Želatinoje esanti amino rūgštis
proline gerina kalogeno sintezę odoje,
apsaugo odą nuo senėjimo ir nuo
kenksmingo ultravioletinių spindulių
poveikio.

* Glicine – amino rūgštis gerina
miego kokybę, mažina nerimo jausmą,
padeda greičiau užmigti. Todėl prieš
miegą siūloma valgyti žele.

* Želatina mažina cholesterolio ir
trigliceridų kiekį kraujyje, reguliuoja
cukraus kiekį sergant cukralige.

* Želatina naudinga ir išoriškai.
Iš jos gaminamos veido ir plaukų kau-
kės.

Želatinos poveikis esant sąnarių
uždegimams (artritams)

Sąnarių uždegimai (osteoartritai),
pasireiškiantys sąnarių skausmais,
patinimais, ribotais skausmingais ju-
desiais vargina daugumą vyresnio am-
žiaus žmonių. Ypač tai liečia kelio,
klubo, riešo, pirštų sąnarius. Šiems są-
nariams tenka didžiausias krūvis. Są-
nariniai paviršiai nusidėvi, sąnarių
kremzlės plonėja, susiaurėja sąnariniai
tarpai, sumažėja sąnarių ,,sutepimas”. 

Yra atliekama daug mokslinių ty-
rimų ieškant būdų, kaip sumažinti są-
narių skausmus. Pastaruoju metu dau-
gelis studijų pripažįsta teigiamą žela-
tinos poveikį.  Buvo atliktas tyrimas,
kuriame dalyvavo 175 asmenys, besi-
skundžiantys kelio sąnario skausmais.
Jiems buvo duodama 10 gramų želati-
nos, kartu su vit. C ir kalciu. Po aš-
tuonių savaičių buvo nustatyta ženklus
sąnario funkcijos pagerėjimas: suma-
žėjęs skausmas bei sustingimas, page-
rėję sąnario judesiai. 

Kaip vartoti  želatiną?

Maisto produktų parduotuvėje įsigy-
kite želatinos miltelių.  Vakare užpilkite 5 g
(2 arbatinius šaukštelius) miltelių  ketvirčiu
stiklinės šalto vandens. Išmaišykite ir pali-
kite per naktį, kad išbrinktų. Nedėkite į šal-
dytuvą. Ryte išgerkite ant tuščio skran-
džio. Galite pagardinti sultimis, pasaldintu
vandeniu, medumi bei jogurtu. Gydymo
kursas 1 mėnuo. Po metų pakartoti.

Nors kai kurios  klinikos į želati-
nos vartojimą sąnarių gydymui žiūri
kiek skeptiškai (pvz. Mayo klinika), ta-
čiau tai yra pigus ir naudingas gydymo
būdas, todėl verta jį išbandyti. Varto-
dami želatiną ne tik sumažinsite są-
narių problemas, bet turėsite skais-
tesnę odą, gražesnius plaukus, sustip-
rinsite imuninę sistemą. 

Paruošta remiantis: www. dailyhealth-
post.com, www. healthylivetricks,

www.WebMD, www.Wellness Mama

12 2017 SAUSIO 19, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

S V E I K ATA

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Vyresniame amžiuje daugelis žmonių
skundžiasi sąnarių skausmais, rytiniu są-
narių sustingimu bei nejudrumu. Vais-
tinėse galima įsigyti įvairių papildų,
bet pastaruoju metu gana populiari
tapo želatina. Kas tai yra, kaip ją vartoti,
sužinosite perskaitę šį straipsnelį.

Želatina. Kas tai yra?

Želatina – tai gyvulinės kilmės
baltyminių dalių mišinys – drebučiai,
kurie susidaro verdant vandenyje saus-
gysles, jungiamuosius raiščius, kaulus,
odas ir kitas kalogeno turinčias gy-
vulių dalis. Želatina yra bespalvė, be-
kvapė, blizganti medžiaga, kurioje yra
gausu baltymų, o taip pat mikroele-
mentų tokių, kaip magnis, natris, ka-
lis, kalcis, jodas, selenas. Organizmas
drebučius gana lengvai virškina ir ge-
rai įsisavina, todėl ją gali vartoti įvai-
raus amžiaus žmonės. 

Verdant kalogenas suyra, prisi-

jungia vandens molekulės ir virsta
želatina, kuri ir suteikia drebučiams
standumo. O skrandyje drebučių ka-
logenas (želatina) išskaidomas į amino
rūgštis – glicine ir proline, kurios pa-
deda atstatyti  jungiamąjį audinį.

Žmogaus organizme kalogenas su-
daro vieną ketvirtadalį visos balty-
mų masės. Kalogenas yra vienas svar-
biausių odos struktūrinių elementų,
užtikrinantis odos elastingumą ir nuo-
latinį odos ląstelių atsinaujinimą. Žmo-
gui senstant, kalogeno kiekis mažėja,
todėl oda raukšlėjasi, mažėja kaulų,
raiščių ir sąnarių elastingumas, nusi-
trina kremzlių paviršiai ir prasideda
įvairios sąnarių problemos.

Kuo naudinga želatina?

* Studijos įrodė, kad želatina
ženkliai pagerina sąnarių lankstumą,
sumažina uždegimą ir skausmą. Ji
ypač naudinga žmonėms, sergantiems
sąnarių uždegimais, o taip pat po są-
narių operacijų ir traumų. Želatina siū-
loma vartoti ir sergant osteoporoze
(kaulų tankio sumažėjimas) bei osteo-

Atviras AA susirinkimas
Anoniminių Alkoholikų (AA) lietuvių grupė „Viltis” rengia Atvi-

rą susirinkimą. 
Vasario 19 dieną, sekmadienį, 7 val. v. Pasaulio lietuvių centro Po-

sėdžių kambaryje laukiamas kiekvienas, pageidaujantis dalyvauti. 
Ateikite, jeigu jaučiate, kad alkoholis jums kelia problemas. Prašomi

ateiti ir susirūpinę šeimos nariai ar draugai – susirinkimo metu bus
atsakyta į visus jūsų klausimus.

AA lietuvių draugijos Lemonte „Vilties” grupės atstovai sako, kad
Atviri susirinkimai vyksta ne dažnai, porą kartų per metus, todėl ver-
ta rasti laiko ir dalyvauti. 

Ateikite. Visada yra žmonių, mokančių padėti.
Priminsiu, kad AA draugijos reguliarūs susirinkimai lietuvių

kalba vyksta du kartus per savaitę. Valandą prieš kiekvieną šių susi-
rinkimų renkasi naujokai, ateinantys pirmą kartą, taip pat lankantys
grupę pirmus metus. Tad sekmadieniais nuo 6 val. v. ir trečiadieniais
nuo 7 val. v.  laukiamas kiekvienas, apsisprendęs ateiti.  

Ateikite vasario 19 dieną, sekmadienį, 7 val. v. į PLC Posėdžių kam-
barį. 

Pasiteirauti galite telefonais: 630-674-5414 arba 630-986-7213 .
Ateikite, padėkite sau. 

Vilma Kava 
Savanoriškai padedanti informuoti apie AA

Želatinos nauda sąnariams
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Need relief caregiver one day
per week. Also need house-
keeper. 

Call Ruth at 312-951-8562

SIūLO DARBĄ

S K E L B I M A I  •  7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

,,Draugo” knygynėlyje rasite tai, ko jums reikia 
Siūlome atvykti į ,,Draugą” ir įsitikinti, kad čia jūs įsigysite knygas,

kurių ilgai ieškojote. Prižadame – knygų įvai rovė jus nustebins.

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

Ši mintis ir paskatino dr. kun. Antaną Paškų parašyti knygą ,,Žvilgs nis į pa-
saulėžiūrinę aplin ką, šventovę, save”. Knygos dalys – ,,Mū sų amžiaus veidas”,
,,Krikš čionis šventovėje”, ,,Žvilgsnis į save” ir ,,Menkavertiškumo šalinimas”, – nors
ir atskiros, bet ,,sukabintos” stipria grandine, kurios vardas – žmogus, jo pasau-
lėžiūrinis klimatas, jo kolektyvinė ir individualioji savivertė, žmogaus sakralumo
sfera (šventykla). Gvildenami klausimai yra aktualūs ir šiandien žiūrint iš desak-
ralizacijos (religinės, pagarbos žmogui ir Dievybei) perspektyvos. Kai kultūra įsprau-
džiama į vieno matmens žmogiškosios egzistencijos erdvę, tuomet pasaulyje ,,ne-
belieka nieko šventa”, pratarmėje teigia pats kn. autorius.

****
Tuo pačiu pavartykite kun. A. Paškaus kn. ,,Asmuo ir laisvė”, kurioje pus-

lapiai prisodrinti autoriaus minčių, kad norėdamas būti visiškai laisvu, žmogus
dar turi pasisakyti ir už ,,kilnią vertybę”, bandoma kritiškai analizuoti Vakarų žmo-
gaus takus į laisvę ir laimę. Kny goje iškyla vienas aštriausių dabarties klausi mų:
kuriai vertybių sistemai žmogus turėtų pavesti savo gyvenimo užmojį? Autoriaus
atsakymas yra aiškus: tik tokiai, kuri atliepia pilnutinį žmogaus vaizdą. O tokią
vertybių sistemą atrandame tik krikščionybėje, nes tiktai ,,krikščioniškosios žmo-
gaus sampratos pagrin de randame dievažmogį Kristų”. 

Kun. Antanas Paškus lietuvių spaudoje yra gausiai analizavęs da barties lai-
ko dvasią vakarų kul tūroje, o ypač plačiai nagrinėjęs Teil hard de Chardin teori-
jas. 

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

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

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi AKiŲ LiGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

DANtŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAIDR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

MANO  VIRTUVĖ

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Tel. 630-640-3516.

� Vyras ieško darbo, gali pakeisti savait galiais.
Tel. 708-369-8592.

� Vyras, turintis ilgametę senelių priežiūros
darbo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Tel.
708-897-6936.

ĮVAIRūSĮtraukite savo vaikus į sausainių ar
nesudėtingo pyrago gaminimą –
sukursite jiems malonius vaikys-
tės įspūdžius, kurie ilgai neišblės.

Avižiniai sausainiai

Reikės: 
150 g (5,3 oz) miltų
1 puodelio avižinių dribs-
nių
1/2 puodelio pekaninių ka-
rijų riešutų (pecan)
1/2 puodelio džiovintų span-
guolių
180 g (6,3 oz) minkšto sviesto
1/2 puodelio cukraus
1 didelio kiaušinio (arba 2
mažų)
1 arbatinio šaukštelio kepi-
mo miltelių
žiupsnelio vanilinio cukraus
žiupsnelio druskos

Miltus persijoti ir sumai-
šyti su druska, vaniliniu cuk-
rumi ir kepimo milteliais. Rie-
šutus susmulkinti iki mažų ga-
baliukų. Kambario temperatū-
ros sviestą ištrinti su cukrumi
iki vientisos purios masės.
Įmušti vieną didelį kiaušinį
(arba 2 mažus) ir gerai išmai-
šyti. Tuomet į šią masę sudėti
visus kitus produktus – dribs-
nius, smulkintus riešutus, mil-
tus bei džiovintas spanguoles.
Gerai išmaišyti. 

Gautą tirštą tešlą įsukti į
maistinę plėvelę ir valandai pa-
dėti į šaldytuvą.

Atšalusią tešlą dėti ant len-
tos ir ranka arba kočėlu išly-
ginti – sluoksnis turi būti sto-
rokas, apie 1–1,5 cm. Apvalia
formele išspaustus sausainius
dėti ant kepimo popieriumi iš-
klotos skardos.

Kepti iki 190 C (375 F) įkai-
tintoje orkaitėje 15–20 minu-
čių.

Kepame namie
Keksas su avietėmis

Reikės:
1/2 kilogramo (1 sv) šviežių arba
šaldytų aviečių
1 1/2 puodelio + 2 šaukštų miltų
200 g (7 oz) minkšto sviesto
1/2 puodelio + 2 šaukštų cukraus
žiupsnelio vanilinio cukraus
balzaminio acto
1 arb. šaukštelio (su kaupu) ke-
pimo miltelių
2 kiaušinių
1 puodelio riebių pasukų
200–300 g (7–10 oz) braškių pa-
puošimui
cukraus pudros (nebūtinai)

Avietes sudėti į puodelį, užberti
2 šaukštais cukraus ir pavirti 5–7 mi-
nutes.

Miltus persijoti ir sumaišyti su
druska bei kepimo milteliais.

Sviestą ištrinti su 1/2 puodelio
cukraus iki purios masės. Po vieną
įmušti ir ištrinti  kiaušinius. Mai-
šant po truputį  suberti pusę kiekio
miltų. Išmaišyti ir supilti pasukas.
Suberti likusius miltus ir išmaišyti.
Supilti pertrintas avietes, išmaišyti
– gausis grietinės tirštumo tešla.

Orkaitę įkaitinti iš anksto iki 190
C (375 F). Kepimo formą iškloti ke-
pimo popieriumi, ištepti sviestu.
Supilti paruoštą tešlą ir kepti apie 40
minučių.

Paruošti uogas pyrago puoši-
mui: braškes nuplauti, nusausinti,
supjaustyti išilgai į 4 dalis ir sudėti
į dubenį. Pabarstyti vaniliniu cuk-
rumi, pašlakstyti balzaminiu actu ir
leisti pastovėti, kol iškeps tešla.

Iškepusį keksą išimti iš formos,
šiek tiek atvėsinti. Dar šiltą kepinį
palaistyti nuo uogų susidariusiu
skysčiu, o pačias uogas gražiai iš-
dėlioti ant pyrago viršaus. Galima
pabarstyti cukraus pudra.

Skanaus!
Jūsų Indrė
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VISI MĖGSTA KINĄ

Izzy’s Fire: Finding Humanity in the Holocaust
by Nancy Wright Beasley
Author Presentations
nancy@nancywrightbeasley.com
1218 Traway Drive
N. Chesterfield, VA 23235-5557
Phone/Fax (804) 276-0716

See book trailer
www.nancywrightbeasley.com

ISBN:  978-0-9861828-0-8 $19.95
E-ISBN: 978-0-9861828-1-5  $9.95

Available for Kindle & Nook & 
on Amazon & Barnes & Noble

trUE StOrY OF CAthOLiCS
SAViNG jEWS iN LithUANiA!

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Filmo turinys

Šis filmas yra apie Bostono maratono
metu surengtą teroristinį išpuolį, vykusį
2013 metais. Bostono maratonas vyks-
ta balandžio viduryje – visad per „Pa-
triot’s Day”. Tai yra daugiau kaip 100
metų senumo šventė, minima Massa-
chusetts ir Wisconsino valstijose. O ši
šventė žymi pirmuosius mūšius 1775 m.
balandžio 19 d. prieš Anglijos kariuo-
menę, siekiant JAV nepriklausomybės.
Maratonas vyksta Maratono mūšio die-
ną (tai ir buvo maratono bėgimo ins-
piracija) ir žymi pergalę prieš diktatū-
rą. Maratono mūšyje prieš apytikriai
2500 metų graikai laimėjo prieš puo-
lančius persus.

Iš pradžių filmas trumpais blyks-
niais rodo įvairių žmonių kasdienį
gyvenimą, vykusį kelios valandos

iki sprogimo. Pirmasis žmogus, kuris
jame veikia, yra Tommy Saunders,
kuris yra Bostono miesto policininkas.
Jis su kitais policininkais bando įsi-
laužti į namą ir ten rasti nusikaltėlį.
Niekas neatidaro durų, jis turi jas iš-
spirti ir patempia koją. Tada grįžta
namo ir ruošiasi kitą dieną vykstan-
čiam maratonui, kur turi dalyvauti ap-
saugoje. Filmas rodo ir kitus du poli-
cininkus, Jeffrey Pugliese, kuris yra
Watertown miesto policijos vadas, ir
Sean Collier, policininką MIT univer-
sitete. Jie abudu taip pat bus susiję su
įvykiais po sprogimo. 

Filme pavaizduoti du maratono
bėgimo dalyviai, kurie valgo picą ir ge-
ria vyną. 

Filme rodoma, kaip broliai Car-
najevai internete žiūri islamistų fil-
mukus, kad galėtų pasigaminti sprog-
menis. Pasigaminę viską sudeda į ma-
šiną ir važiuoja link maratono. Praėjus

trims valandoms nuo maratono pra-
džios, Carnajevai nueina prie finišo li-
nijos, slapta padeda savo kuprines,
kuriose yra sprogmenys, ir grįžta į ma-
šiną. Pirmas sprogimas sužeidžia ne-
mažai žmonių. Prasideda panika. Po 40
sekundžių truputį toliau nuo pirmojo
sprogimo vietos sprogsta antroji bom-
ba. Policininkas Saunders priblokš-
tas, bet greitai ima vadovauti teikiant
pagalbą sužeistiesiems. Po kurio laiko
atvyksta FBI ir CIA ir pradeda rinkti
informaciją apie sprogdintojus. Nors
daugelis gal žinote, kuom viskas bai-
giasi, bet filmą žiūrėkite – įdomumas
detalėse. 

Filmo vertinimas

Šio filmo režisierius – Peter Berg,
kuris yra režisavęs tokius filmus kaip
„Lone Survivor” ir „Friday Night
Lights”. Vaidina žinomi aktoriai: Mark
Wahlberg („The Departed”, „Ted”),
John Goodman („The Artist”, „Argo”),
J. K. Simmons („Whiplash”, „Spider-
man”) ir Kevin Bacon („Mys tic Ri-
ver”, „Taking Chance”). Aktoriai, ypač
Mark Wahlberg, gerai atliko savo roles.
Filme įdomiai ir kruopščiai kuriami
brolių Carnajevų vaidmenys. Įdomiau -
sia buvo jau po sprogimo, kai policija
bandė juos sugauti. Man, o ir daugeliui
kitų filmo kritikų, šis filmas patiko. Fil-
mų vertinimo svetainė „Rotten Toma-
toes” šiam filmui skyrė 79/100 taškų,
o IMDB – 7.6/10 taškų. Aš šiam filmui
duočiau 9/10 taškus; nors filmas ge ras,
aš manau, kad jis šiek tiek ištęstas. Pir-
mų 90 minučių veiksmas tikrai kaus-
tė dėmesį, o paskutinių 35 minučių
buvo šiek tiek per daug. 

Šis filmas tikrai neskirtas vai-
kams, nes sprogimo vaizdai gana žiau-
rūs. Verta paminėti, kad nors šios die-
nos įvykiai daug kam žinomi, tai visai
nesumažina įdomumo. Kaip ir filmas
„Titanic”, „Pearl Harbor” ar „Sully”,
įdomumas yra detalėse. Jauti žmones,
o ne tik sausus faktus. 

Artėja Lietuvos Nepriklauso my-
bės  dienos – Vasario 16-oji ir
Kovo 11-oji, džiugios šventės,

tarp kurių įsiterpia  skaudūs Lietuvos
okupacijos metai.  Kol buvome ,,gele-
žine uždanga” atskirti nuo laisvojo
pasaulio,  JAV taikė Stimsono  doktri-
ną, nurodančią nepripažinti teritorijų
užgrobimo jėga ir 50 metų vykdė Bal-
tijos valstybių aneksijos nepripažini-
mo politiką. Stimsono doktrina kilo iš
principo ex injuria jus non oritur (tei-
sės pažeidimas nesuteikia jokių teisių
ar naudos pažeidėjui). Doktrinos pa-
grindu tapo JAV Valstybės sekreto-
riaus Henry L.  Stimson 1932 metų  nota
Japonijos ir Kinijos vyriausybėms dėl
Japonijos invazijos į Mandžūriją.

Sausio 29 d. sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių PLC pokylių salėje vyks Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centro
(LTSC) Tarybos pirm. dr. Roberto Vito
paskaita, kurioje jis papasakos apie
JAV ir Lietuvos ryšius šaltojo karo me-
tais.

Mokslo daktaro laipsnį politi-
niuose moksluose prelegentas įgijo
Loyola University, kur specializavosi
krašto apsaugoje, tarptautinėje teisėje
ir normatyvinėje politinėje filosofijo-
je. Dr. Vitas išleido šias  knygas: The
United States and Lithuania: The Stim-
son Doctrine of  Nonrecognition; Civil-
Military Relations in Lithuania Under
President Antanas Smetona 1926–1940 ir
dviejų tomų seriją U.S. National Secu-
rity Policy and Strategy: Documents
and Policy Proposals. Jis yra paskelbęs
eilę mokslinių straipsnių Armed For-

Kviečiame į dr. R. Vito paskaitą

Robertas Vitas

ces & Society, Journal of  Baltic Studies,
Lituanus, Military Review, Presidential
Studies Quarterly, Slavic Studies, Pro-
ceedings of  the Institute of  Lithuanian
Studies ir kituose mokslo leidiniuose.

Dr. Robertas Vitas yra aktyvus
skautas akademikas, šiuo metu va-do-
vaujantis Lituanicos tuntui. Buvo ap-
dovanotas Vydūno jaunimo fondo pre-
mija, yra šio fondo tarybos narys, Lie-
tuvių katalikų mokslo akademijos na-
rys.

Renginį organizuoja Amerikos lie-
tuvių inžinierių ir architektų sąjunga
(ALIAS) ir JAV LB Lemonto apylinkės
valdyba. Po paskaitos bus vaišės.  

Aurelija Dobrovolskienė

A CHILD LOST 
by Janina B. Nawarskas

MY LIFE’S JOURNEY FROM WAR-TORN
EUROPE TO PROUD AMERICAN

Born in Lithuania, Janina found herself
alone, an orphan at age 6, struggling to
survive WWII.

A riveting TRUE STORY – 
Order your copy!

Soft cover $13. – 
Hard cover $22. + $2.50 S & H

The author is available for
presentations.

203-879-1109 – kogelyte@yahoo.com

http://draugokalendorius.org

Filmas „Patriot’s Day”
– įdomiai apie žinomus dalykus

Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 
DRAUGAS NEWS ir LITHUANIAN HERITAGE prenumeratą.

Du leidiniai – viena prenumerata!   
Kaina JAV – tik 45 dol.

Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą:

šalies žmones, politiką, kultūrą, istoriją, meną,

sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh • www.facebook.com/DraugasNews
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,

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

Tel. 773-585-9500 www.draugas.org

Tapkite  

DRAUGO 
skaitytojais

A † A
ALBINAS KARNIUS

KARNAVIČIUS
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2017 m. sausio 12 d., St. Pe ters-

 burg, FL. 
Liūdesyje liko: žmona Angelė, sūnūs Algimantas Karnavičius

(Nancy), Rimas Karnavičius (Michelle), brolis Bronius (Aldona),
dukterėčios ir sūnėnai Amerikoje ir Lietuvoje.

Albinas gimė 1923 m. Šuketų kaime, Grižkabūdžio valsčiuje, Ša-
kių apskrityje. 

1943 m. baigė Šakių gimnaziją. Karo veiksmams artėjant, pa-
si traukė į Vokietiją. Po karo gyveno Memmingeno tremtinių sto-
 vyk loje. 1949 m. atvyko į JAV – Čikagą ir vedė Angelę Matule vi-
 čiū tę. 1958 m. darbovietė Babcock & Wilcox engineering Co. jį per-
kė lė  į St. Petersburg, FL, kur po 35 metų tarnybos 1988 m. išėjo į
pensiją.

Priklausė Akademikų skautų sąjūdžiui, skautininkas, vienas
iš Amerikos Lietuvių klubo St. Petersburge įkūrėjų ir ilgametis
jo pirmininkas, Lietuvių Bendruomenės narys.

Sausio 28 d., šeštadienį, 10 val. ryto  šv. Mišios už Albino sielą
bus aukojamos Šv. Judo Katedros koplyčioje St. Petersburg, FL ir
po jų Lietuvių klube bus jo gyvenimo paminėjimas. Laidotuvės Cat-
holic Calvary kapinėse privačios.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui, Amerikos lie-
tuvių klubui St. Petersburge arba jūsų pasirinktai labdaros or-
ganizacijai.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius ir draugus prisi-min -
ti mūsų mylimą vyrą, tėvą, brolį a. a. Albiną maldose.

Nuliūdusi šeima

Laidotuves tvarko Brett Funeral home, 
4810 Central Ave. St. Petersburg, FL 33711

tel. 727- 321-3321, www.brettfuneralhome.net

A † A
VIKTORAS MOTUŠIS

Mirė 2017 m. sausio 16 d.
Gimė 1924 m. lapkričio 11 d. Švėkšnoje, Lietuvoje.
Gyveno Cicero, IL.
Nuliūdę liko: pusbrolių vaikai Lietuvoje ir artimieji Ameri koje.
Atsisveikinimas vyks penktadienį, sausio 20 d. 10:30 val. ryto Šv.

Antano bažnyčioje Cicero, bus  aukojamos  šv. Mišios.
Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius dalyvauti šv. Mišio se

ir laidotuvėse.
Liūdi artimieji

Laidot. direkt. Ivins/Moravecek, tel. 708-447-2261
arba www.moravecek.com

A † A
IZABELEI STONČIENEI

mirus, giliai užjaučiame sūnų PIJŲ STONČIŲ, duk -
  ras DANGUO LĘ ir LORETĄ, jų šeimas, gimines, ar ti -
muo sius ir draugus.

Mažosios Lietuvos fondas ir draugija

Praėjusią savaitę, sausio 10 dieną,
eidama 106-uosius metus mirė
britų karo žurnalistikos vetera-

nė Clare Hollingworth, pirmoji pa-
skelbusi žinią iš Lenkijos apie prasi-
dėjusį Antrąjį pasaulinį karą. Jos šei-
mos draugė Cathy Hilborn Feng pa-
tvirtino, kad C. Hollingworth mirė
savo namuose Honkonge, į kurį persi-
kėlė prieš daugiau nei 30 metų. Velionės
šeima paskelbė trumpą pranešimą so-
cialinio tinklo „Facebook” paskyroje
„Celebrate Clare Hollingworth”. „Su
liūdesiu pranešame, kad po ilgos ir
įspūdingos karjeros, kuri truko per
visą naujienų amžių, garsioji karo ko-
respondentė Clare Hollingworth mirė
savo namuose Honkonge”, – sakoma
pranešime. 

Per įspūdingą savo karjerą C. Hol-
lingworth buvo karo siaubų liudininke

Vietname, Alžyre, Artimuosiuose Ry-
tuose, Indijoje ir Pakistane, savo akimis
matė Didžiąją kultūrinę revoliuciją Ki-
nijoje. Bet įsimintiniausi jos praneši-
mai siejasi su Antrojo pasaulinio karo
pradžia 1939 metais, kai ji dar buvo pra-
dedančioji reporterė. Vos įsidarbinusi
laikraštyje „The Daily Telegraph” ko-
respondente, ji buvo išsiųsta į Lenkiją
ir pirmoji pranešė apie Vokietijos in-
vaziją į šią šalį. Praėjusių metų spalio
mėnesį C. Hollingworth atšventė savo
105-ąjį gimtadienį Honkongo užsienio
korespondentų (FCC) klube, kuriame
nuolat lankydavosi. „Su dideliu liūde-
siu sužinojome apie Clare mirtį. Ji
buvo didelė mūsų įkvėpėja ir brangi-
nama mūsų klubo narė”, – pareiškė
FCC prezidentė Tara Joseph.

BNS

Mirė garsioji karo žurnalistė

Clare Hollingworth.                                                                                                            Scanpix nuotr.

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

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org
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� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL)  sausio 22 d. 10 val. r. švęsime 3-
iąjį eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos šven-
timą atnašaus kunigas Gediminas Keršys. Vė-
lesnes Mišias, 12:30 val. p. p. koncelebruos
kardinolas Blase Cupich. Šios Mišios bus at-
našaujamos ispanų kalba, tačiau kelios jų da-
lys bus lietuviškai ir angliškai. Kviečiame da-
lyvauti.

� Sausio 22 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
kviečiame visus atvykti į šv. Mišias Jaunimo
centre Tėvų jėzuitų koplyčioje (5620 South
Claremont Av., Chicago, IL). Mišias, skirtas
a.a.Stasės Petersonienės atminimui, atna-
šaus kun. Jaunius Kelpšas. Palaikykime šią
gražią, neseniai atgimusią tradiciją – kartą
per mėnesį susirinkti pasimelsti jaukioje lie-
tuviškoje šventovėje. Po Mišių bus vaišės JC
kavinėje. Laukiame visų.

� Sausio 29 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Lietuvių dailės muziejaus galerija ,,Siela”
(Pasaulio lietuvių centre, Lemonte) kviečia
į Giedrės Žumbakienės tapybos ir Povilo Žum-
bakio fotografijos parodą ,,Mes abu”. Paro-
da veiks iki vasario 12 d.

� Vasario 3 d., penktadienį, 9 val. v. Des-
mond’s Tavern (433 Park Ave. S, New York,
10016) vyks Lietuvos-Amerikos rokerių
„Steel Wolf” koncertas, kurio metu skambės

naujos bei visų pamėgtos jau klasika tapu-
sios dainos. Visi labai laukiami!

� Vasario 12 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. kviečiame į Pasaulio lietuvių centro didžiąją
salę pasiklausyti organizacijos ,,Vaiko vartai
į mokslą” metinio pranešimo. Bus apibūdinami
organizacijos projektai ir planai, pristatyta fi-
nansinė ataskaita ir rodomos skaidrės iš or-
ganizacijos remiamų centrų veiklos Lietuvo-
je bei JAV. Laukiame organizacijos narių, rė-
mėjų ir visų, kuriuos domina ,,Vaiko vartai į
mokslą” siekiai bei veikla.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius š. m. kovo 11 d., šeštadienį, ren-
gia išvyką autobusu iš PLC į klasikinio ki-
niečių šokio ir muzikos ansamblio „SHEN
YUN” pasirodymą ,,Rosemont” teatre, Ro-
semont, IL. Norintieji pamatyti šią pasauli-
nio garso trupę prašomi skubiai užsisakyti
vietas. Daugiau informacijos sužinosite  pa-
skambinę Baniutei Kronienei tel. 630-968-
0184.

� Vydūno jaunimo fondas minės savo
veiklos 65 metų sukaktį š. m. kovo 26 d.
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Le -
monte, didžiojoje salėje. Maloniai prašo me
pasižymėti šią datą. Lauksime vardi nių
stipendijų steigėjų, rėmėjų ir svečių drauge
atšvęsti šią reikšmingą sukaktį. Daugiau in-
formacijos pa teiksi me  vėliau.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Kardinolas Blase Cupich šį sekmadienį atnašaus šv. Mišias Brighton Parke.

Lietuvių Fondo narių metinis suvažiavimas vyks  gegužės 6 d. Pasaulio lie-
tuvių centre (14911 127th St. Lemont, IL 60439). Jo metu bus renkami  5
(penki) LF tarybos nariai (direktoriai)  trejų metų kadencijai ir 3 (trys) Kont-
rolės komisijos nariai vienerių metų kadencijai. 

Pasiūlymai dėl kandidatų į LF tarybą ir Kontrolės komisiją priimami iki va-
sario 15 d. 

Pasiūlymus teikti: LF Nominacijų komisijai elektroniniu paštu ad-
min@lithfund.org; paprastu paštu adresu: 14911 127th Street, Lemont IL
60439 arba faku: 630-257-1647.

Daugiau informacijos rasite LF svetainėje www.lietuviufondas.org arba
sužinosite  paskambinę tel. 630-257-1616.

Lietuvių Fondas nuo š. m. sausio 15 d. jau priima  paraiškas 2017 metų pro-
jektų paramai gauti. Lietuvių Fondas remia: švietimą, kultūrą, lietuvių iš-
eivijos bendruomenes, jaunimą. Prašymai priimami iki  balandžio 1 d. Elekt-
roninę paraišką rasite LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org (skiltyje ,,Pa-
rama”).

Maloniai kviečiame į Lietuvos nuolatinės misijos Jungtinėse Tautose (JT) kartu
su JT ir Japonijos nuolatine misija JT organizuojamą japonų filmo „Persona Non
Grata” peržiūrą. Filme pasakojama istorija apie 1939–1940 metais Lietuvoje re-
zidavusį japonų diplomatą Chiune Sugihara, išgelbėjusį tūkstančius žydų gyvybių. 

Filmą pristatys režisierius Cellin Gluck, įžanginį žodį tars Lietuvos ir Japo-
nijos nuolatiniai atstovai JT. 

Renginys vyks sausio 25 dieną, trečiadienį, nuo 6:30 val. v. iki 9:15 val. v.
JT būstinėje, salėje CR4 (įėjimas – 1st avenue & 45th Str.).

Į renginį būtina registruotis iš anksto. 
Daugiau informacijos: kons.niujorkas@urm.lt

Dalyvaukite politikos popietėje
Sausio 29 d., sekmadienį, po  11 val. r. šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gi mimo

parapijos salėje JAV lietuvių visuomeninis komitetas ,,Už dvigubą pilietybę”, ren-
gia politikos po pietę. Pagrindinį pranešimą apie 1941 m. sukilimą Lietuvoje skaitys
teisinin kas, istorikas dr. Augustinas Idze lis.

Vyks diskusijos dėl Pasaulio Lietuvių Bendruomenės reikalingumo, dėl LR Seime
įstrigusio dvigubos pilietybės klausimo ir galimo jo politinio sprendimo. Taip pat bus
prisiminti Lietuvos diplomatų žygdarbiai, Išeivijos istorikų būre lio nuveikti darbai,
planai ir kt. klausimai.

Meninę programą atliks jauna dainininkė Agnė Giedraitytė.
Kviečiame gausiai dalyvauti. Įėjimas nemokamas. 

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis


