
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje rugsėjo 30 dieną su-
sirinko žmonės, kurie pažinojo, mylėjo ir gerbė šią va-
sarą Anapilin iškeliavusią lietuvių kultūros ambasado-

re vadintą a. a. MARY KRAUCHUNAS. Vieta, į kurią velionės
artimieji sukvietė jos draugus, buvo pasirinkta neatsitiktinai:
M. Krauchunas buvo viena iš muziejaus moterų gildijos įkū-
rėjų, o 2005 metais Balzeko lietuvių kultūros muziejus ją iš-
rinko Metų žmogumi. – 2  psl.
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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 119 dienų!

Mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame – Winston Churchill

ŠIAME NUMERYJE:

Ant podiumų – ryškus ir
šiltas ruduo – 6 psl. 

Gen. T. Kosciuška: gyvas 
gentainių širdyse – 10 psl. 

Pokalbis su kun. Gintaru A. Joniku

Kun. Gintaras A.  Jonikas, JAV Lietuvių katalikų kunigų
vienybės pirmininkas, Dievo Apvaizdos lietuvių pa-
rapijos giliai tikintis, kūrybingas ir energingas, lietu-

viškos dvasios klebonas, sutiko pasidalinti mintimis apie
JAV Lietuvių kunigų vienybę, jos tikslą ir artimiausius
projektus.

Gerbiamas kunige, prašome paaiškinti, koks yra Kunigų vie-
nybės tikslas?

Nuo pat šios organizacijos įsteigimo, t.y. nuo 1909 metų,
lietuviai katalikai kunigai turi kilnų tikslą – sielovados

reikaluose patarnauti iš Lietuvos atvykusiems emigran-
tams ir lietuvių kilmės amerikiečiams, kurie yra susibūrę
lietuviškose parapijose. Ne vien sielovados reikaluose, nes
lietuviškos parapijos yra stiprūs ir pagrindiniai lietuvy-
bės centrai: veikia lituanistinės mokyklos vaikams ir su-
augusiems, kultūros centrai, darbuojasi įvairios organi-
zacijos, – Lietuvos Dukterys, Krikščioniška tarnyba, Lie-
tuvių Bendruomenė ir kitos, vyksta šokių grupių, chorų
ir kitų meno kolektyvų veikla. Taigi lietuviškose parapi-
jose tarnaujantys kunigai yra Lietuvių Romos katalikų vie-
nybės nariai, kurių tikslas – organizuoti parapijose vi-
savertį dvasinį, kultūrinį, švietėjišką darbą išlaikant lie-
tuvišką identitetą. – 3 psl.

Padėka ir Viltis

Amerikos lietuvių kryžius

Tylusis angelas išskrido

– jo šviesa liko

Marija savo gyvenimu skleidė šviesą ir gėrį aplinkiniams.

Dar pernai Midway oro uoste M. Krauchunas kartu su Bal-
zeko muziejaus darbuotojomis Rita Janz (k.) ir Karile Vait-
kute puošė eglę. 
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Tai tik nedidelė dalis įvairių titulų bei apdova-
nojimų ir pripažinimų, kurių per savo gyvenimą pel-
nė M. Krauchunas.  Tačiau dėl savo kuklumo ir gerų
darbų ji kartais būdavo vadinama tyliuoju angelu. 

Salėje susirinkusiems svečiams buvo rodomos
M. Krauchunas nuotraukos, kuriose ji buvo įmžin-
ta įvairiais savo gyvenimo etapais – nuo jaunystės
iki gyvenimo pabaigos. Visose šiose fotografijose jos
veidas spinduliuoja gerumą, išmintį, inteligenciją.
Tokie buvo ir šios moters darbai. Atminimo popie-
tės dalyviai galėjo pasigrožėti M. Krauchunas su-
kurtais velykinių kiaušinių marginimo raštais, tra-
dicinėmis iš šiaudelių pagamintų kalėdų eglutės
puošmenomis. Salės centre buvo eksponuojamas
Mary (lietuvių bendruomenėje vadintos Marija)
švenčių metu vilkėtas tautinis kostiumas. Atrodė, tar-
si ji pati visus stebėtų, kaip nematomas tylintis an-
gelas. 

Apie mamos gyvenimą pasakojo Marijos vien-
turtis sūnus Raymond Krauchunas.  ,,Nėra vieno žo-
džio, kuriuo galėčiau apibūdinti savo mamą. Ji
buvo nepriklausoma, pasišventusi, atkakli, ištikima,
rūpestinga, mylinti, palaikanti, kukli, protinga,
prak tiška...”, – vardijo sūnus. Šios savybės ir atsi-
spindėjo jos gyvenimo veikloje. 

Marija gimė 1921 metų rugsėjį Lietuvoje, ma-
žame Kurklių kaimelyje, Ignoto ir Marijos Januškų
šeimoje. Ji augo viena tarp penkių brolių. Didžiulė
šeima glaudėsi viename kambaryje, vaikai miego-
davo ant krosnies. Tam, kad pragyventų, Marijos tė-
vai laikė ūkį: turėjo gyvulių, augino daržus. Mokykla,
kurioje mokėsi Januškų vaikai, buvo toli nuo namų,
todėl į pamokas tekdavo keliauti arklio traukiamu
vežimu. Kad galėtų tęsti mokslus, Marija turėjo mo-
kytis labai gerai ir tokiu būdu nusipelnyti stipendiją.

Būdama 20-ties, Marija atvažiavo į Kauną, kur
apsigyveno brolio šeimoje. Pati pradėjo dirbti mo-
kytoja. Ji turėjo svajonę ir planavo ateityje tapti gy-
dytoja. Tačiau Antrasis pasaulinis karas nutraukė
normalų Lietuvos gyvenimą. ,,Kad išsigelbėtų nuo
vokiečių ir rusų, mano mama su savo broliais iške-
liavo į ilgą kelionę, palikdami Lietuvoje savo tėvus.
Nuo to laiko ji daugiau nebesusitiko su savo mama
ir tėčiu”, – prisiminė R. Krauchunas. 

Karo metu pasiekusi Vieną, Marija įsidarbino
slaugytoja ligoninėje, kur buvo gydomi kare sužeisti
kareiviai. Daugelis iš jų karo mūšių metu buvo ne-
tekę galūnių – rankų, ar kojų. Gerokai vėliau gyve-

Tylusis angelas išskrido – jo šviesa liko
M. Krauchunas daug laiko ir jėgų atidavė ser-
gantiems Lietuvos vaikams. 

Atminimo renginyje – (iš k.) S. Balzekas Jr., Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje M. Bekešius su žmona Egle nusifotografavo
kartu su muziejaus moterų gildijos narėmis ir M. Krauchunas bendražygėmis. V. Petrauskienės nuotraukos

nime ši karo metų darbo patirtis
jai pravertė, kai čia, Amerikoje,
teko padėti Shriner’s ligoninėje
gydomiems vaikams iš Lietuvos. 

Iš Vienos Marija atvyko į
Miuncheną, kur įsitraukė į lie-
tuvių studentų veiklą. Ten ji su-
sitiko jauną amerikiečių kariškį
Viktor Krauchunas, kuris pui-
kiai kalbėjo lietuviškai. Po dvejų
metų, kai 1947-aisiais Marija at-
vyko į Ameriką, jiedu susituokė. 

R. Krauchunas pasakojo, kad
jo mama mokėjo kelias kalbas, ta-
čiau nemokėjo tuo metu pačios
reikalingiausios – anglų. Todėl ji
įstojo į Wright Junior koledžą
mo kytis anglų kalbos. Baigusi
mokslus, ji nepilną darbo savaitę
dirbo vertėja – vertėjavo teismuo -
se, Čikagos policijos departamen -
te. ,,Apie 1960-uosius mano mama
įsitraukė į visuomeninę veiklą ir ėmė joje lyderiau-
ti. Ji tapo Barry School Tėvų ir mokytojų asociaci-
jos prezidente, Lietuvių moterų federacijos klubo Či-
kagoje prezidente (1961–1967), mama buvo ir viena iš
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus moterų gildijos
įkūrėjų, kurį laiką ėjo šios gildijos prezdentės pa-
reigas. Tai buvo laikas, kai mama tapo tarsi lietuvių
kultūros ambasadore”, – susirinkusiems pasakojo M.
Krauchunas sūnus. 

Iš tiesų, M. Krauchunas rankų darbo šiaudinukais
papuoštos kalėdų eglutės Čikagoje išgarsino šią
lietuvių tautos šventinę tradiciją. Kasmet, pra-

dedant 1960-aisiais, iki pat 2016 metų, Marija kartu
su Balzeko lietuvių kultūros muziejaus darbuotojo-
mis įvairiose Čikagos vietose puošdavo kalėdų eglę
savo sukurtais šiaudiniais žaisliukais. Per tuos me-
tus lietuviškos kalėdų eglės vieta keisdavosi. Ji yra
stovėjusi Midway, O’Hare oro uostuose, Cook Coun-
ty Treasures Office, Navy Pier. Lietuviškais šiaudi-
nukais papuoštas medis visada išsiskirdavo iš kitų
tautų atstovų papuoštų eglučių.  

Kalbant apie  a. a. M. Krauchunas kūrybą, ne-
galima nepaminėti ir jos sugebėjimo meniškai iš-
marginti velykinius kiaušinius. Muziejus turi pui-
kią jų kolekciją, kurią padovanojo pati Marija. 

Ši moteris neapsiribojo vien kūryba. Ji buvo vie-
na iš aktyviausių Lietuvos nepriklausomybės rėmėjų.

O laisvę atkūrusiai Lietuvai reikėjo
visokios pagalbos. M. Krauchunas
kaip savanorė įsijungė į pagalbos
neįgaliems Lietuvos vaikams veik-
lą. Ji tapo savanore pagalbininke
vaikams, kurie būdavo atvežami
operacijoms į Shriner’s vaikų li-
goninę. Marija lydėdavo atvykė-
lius, vertėjaudavo ir kitaip padė-
davo čia su mažaisiais ligoniukais
atvykusioms šeimoms. 

R. Krauchunas praskleidė ir as-
meninio mamos gyvenimo deta-
les: 1984 metais susirgus jos vyrui,
Marija visą savo laiką skyrė jo
slaugymui. ,,Tėvą ji slaugė 24 va-
landas per parą. Ir taip juo rūpinosi
paskutiniuosius ketverius jo gy-
venimo metus. Šeima jai buvo svar-
biausia. Kai mums reikėjo mamos,
ji buvo šalia”, – sakė velionės sū-
nus. 

Prisiminimais apie  a. a. M. Krauchunas dalijo-
si ir šią moterį artimai pažinoję žmonės, ir tie, su ku-
riais jai teko susidurti visuomeninio darbo metu. Kal-
bėjusieji, kuriuos vieną po kito kvietė į tribūną ve-
lionės anūkė Amber – muziejaus prezidentas Stan-
ley Balzekas Jr., LR generalinis konsulas Čikagoje
Mantvydas Bekešius, muziejaus moterų gildijos pre-
zidentė Loreta Geštautas, Čikagos lietuvių moterų
klubo atstovė Erika Brooks, Peter Smith, MD, Shri-
ner’s ligoninės gydytojas – visi Mariją prisiminė kaip
daug gero per savo gyvenimą nuveikusį žmogų. 

P. Smith šiltai ir su jumoru prisiminė Mariją. ,,Ji
visa širdimi rūpinosi iš Lietuvos į mūsų ligoninę at-
vežtais vaikais. Viena mergaitė, buvusi ligoniukė iš
Lietuvos, net po daugelio metų man paskambino ir
pranešė apie savo vestuves. Mary mane kartais pa-
mokydavo lietuvių kalbos, pasakojo apie savo šalį. Aš
ir dabar dar kai ką galiu pasakyti lietuviškai”, – sakė
medikas. Pavyzdžiui, labai svarbi frazė, kurią P.
Smith lietuviškai ištardavo mažiesiems ligoniu-
kams, patyrusiems stuburo operaciją, buvo ,,pajudink
pirštus”. Gydytojas pademonstravo, kad šiuos du lie-
tuviškus žodžius ir dar vieną frazę – ,,duokite dar
alaus”– prisimena iki šiol.

Į atminimo pietus susirinkę žmonės ir viešai, ir
savo privačiuose pokalbiuose prisiminė išskirtinę
šviesą skleidusią ir daug šios šviesos po savęs pali-
kusią moterį iš Lietuvos – M. Krauchunas. 

R. Krauchunas susirinkusiems pasako-
jo apie savo mamą, kuri nušvietė ir su-
šildė daugelio žmonių gyvenimus. 
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Kiek dar yra išlikusių lietuviškų parapijų, kuriose šv.
Mišios atnašaujamos lietuvių kalba?

Oficiali svetainė – Užsienio lietuvių katalikų sie-
lovada, kurios autorius yra prel. Edmundas Putrimas,
delegatas prie Lietuvos vyskupų konferencijos, skel-
bia, kad JAV šiuo metu yra 39 lietuviškos parapijos.
Tačiau parapijų ir vienuolynų, kuriuose kiekvieną
sekmadienį vyksta lietuviškos pamaldos ir aktyviai
veikia lietuviškos organizacijos, šiuo metu yra tik 13.
Yra dar keletas misijų vietų, pvz., Rochesterio Šv. Jur-
gio misija, Illinois valstijos šiaurinėje dalyje, India-
noje – Beverly Shores, kur kartą per mėnesį vyksta
lietuviškos pamaldos. Yra misijų vietos, kur apie Ka-
lėdas ar Velykas, gal dar kitu metų laiku kunigai nu-
vyksta susitikti, pasimelsti su vietos lietuviais, – čia
norėčiau paminėti Atlantos, GA, Portlando, OR,
Palm Beach, FL, ir kitas misijų vietas. Yra parapijų,
pvz., Connecticuto ar kitose valstijose, kur kunigai
nekalba lietuviškai ir neveda lietuviškų pamaldų, bet
žmonės per Mišias paskaito lietuviškai skaitinius, su-
sirenka paminėti lietuviškų švenčių, tęsti lietuviškų
tradicijų ir jas perduoti jaunimui.

Lietuviai klebonai ar vikarai,  priklausantys
JAV lietuvių kunigų vienybei, yra tikrai pavyzdin-
gi kunigai, kuriems svarbu lietuviška liturgija, lie-
tuviškos pamaldos, lietuvybės reikalai, jaunimas, sto-
vyklos, ligonių lankymas. Visos kunigiškos pareigos
atliekamos daugiausia lietuvių kalba, todėl turime
net ketvirtą emigrantų generaciją, kuri kalba, gie-
da, meldžiasi lietuviškai, – ir tai yra mūsų visų gar-
bė!

Žinome, kad yra didelis lietuvių kunigų trūkumas ne
tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Kiek Amerikoje, lietuviško-
se parapijose, dirba kunigų iš Lietuvos?

Kunigų niekada nėra ir nebus per daug, ypač
gerų, pasišventusių. Savo brolius Amerikoje matau
kaip tik tokius. Nesame tobuli, bet labai gerai žino-
me, kad tarnaujame Viešpačiui, Lietuvai, savo žmo-
nėms, kuriuos vertiname, mylime, rūpinamės jų sie-
lovada.

Man atvykus iš Lietuvos, kuri perėjo tokią bai-
sią sovietų okupaciją, buvo labai keista, kad laisvo-
je Amerikoje lietuviai išaugino vos keletą kunigų.
Kai tuo tarpu okupuotoje Lietuvoje pašaukimų nie-
kada netrūko, tik būdavo labai sunku prasiveržti į se-
minariją pro KGB aparatą.

Kadangi Amerikos lietuviai neišugdė tiek ku-
nigų, kad būtų aptarnaujamos šioje žemėje esančios
lietuviškos parapijos, o čia atvyksta kunigai iš Lie-
tuvos, todėl pirmiausia reikėtų pasakyti didelį ir nuo-
širdų AČIŪ Lietuvos vyskupams, kurie taip reika-
lingus kunigus išleidžia į Ameriką. Kita vertus, pa-
saulis globalėja, viskas, nori ar nenori, keičiasi tam
tikra linkme, todėl lietuviai kunigai vyksta ir vyks
ten, kur įsikuria mūsų tautiečiai. Šiuo metu iš Lie-
tuvos yra atvykę ir Amerikoje darbuojasi 7 kunigai.

Artėja Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 m. šimto metų
šventė. Ar JAV Kunigų vienybė ruošiasi šią sukaktį kaip nors
ypatingai paminėti?

Nepaprastai brangi sukaktis artėja, džiaugiamės
aš ir jūs, visa lietuvių diaspora JAV, kad kitais me-
tais Lietuva minės Lietuvos valstybės  atkūrimo 100-
metį. Net ir surastas Nepriklausomybės Aktas grįž-
ta į Lietuvą!

Be abejo, Lietuvių katalikų kunigų vienybė mi-
nės, švęs, melsis šios brangios datos minėjime. Jau
daug kas žino, buvo skelbta, parapijoms išsiuntinė-
ti plakatai ir po parapijas keliauja kryželis, – visa tai
kalba, kad mes, JAV lietuviai katalikai, kitais metais
Kryžių kalne šventinsime mūsų visų kryžių – Padė-
ka ir Viltis! Nenoriu atskleisti visos paslapties, tebus
tai skirta šventės dienai, bet būtinai noriu paminė-
ti, kad žymus kryždirbys kryžių jau drožia, kad de-
rinama daugelis detalių Lietuvoje, kur ir kaip vyks
kryžiaus šventinimo iškilmės, kas dalyvaus. Galiu pa-
sidžiaugti, kad JAV lietuvių kryžių sutiko pašventinti
Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kad Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis, kuris man daugiausia

Amerikos lietuvių kryžius
Padėka 
ir Viltis

padeda šiame reikale, sutiko visus JAV lietuvius pri-
imti Šiaulių katedroje, kur bus aukojamos iškil-
mingos šv. Mišios ir vyks koncertas, kad giedos Los
Angeles Šv. Kazimiero parapijos choras, o po Mišių
visi persikelsime į Kryžių kalną.

Kodėl parinkote vietą Kryžių kalne?
Lietuva turi unikalų kultūrinį, išgyventą, su-

brandintą paminklą – Kryžių kalną. Prisimenu nuo
vaikystės, kaip bolševikai šią tikėjimo ir vilties
šventovę dienomis naikino, o tikintieji naktimis vėl
ir vėl statė kryžius... 1993 m. vienintelį kartą Lietu-
vos istorijoje Kryžių kalne lankėsi ir meldėsi šven-
tasis tėvas Jonas Paulius II. Popiežius po savo vizi-
to paliko Lietuvai dovaną – savo kryžių. Šioje tautos
šventovėje JAV lietuvių katalikų kryžiaus nėra,
yra tik pavieniai žmonių ar organizacijų pastatyti
kryželiai. Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų
sukakties proga JAV lietuviams katalikams tinka ir
norisi ne tik pastatyti gražų kryžių, bet ir padėkoti
Dievui už laisvės dovaną, už meilę Lietuvai, už sa-
vanorius, už su okupacija kovojusius partizanus, Si-
biro tremtinius, disidentus, lietuves motinėles ir lie-
tuvius tėvelius, kurie augino dorus, patriotiškus, ne-
parsidavusius okupantams vaikus, už tuos, kurie iš-
saugojo raštą, kalbą, papročius, blaivybę, lietuvišką
dvasią ir stiprybę, kurie ugdė kultūringą, išsilavi-
nusią, dvasingą, darbščią naujų laikų kartą. Šven-
tasis popiežius Jonas Paulius II, lankydamasis Kry-
žių kalne ir vėliau kalbėjo: „Mūsų laikais kartais klai-
dingai mąstoma, kad laisvė yra pati sau tikslas, kad
žmogus laisvas tada, kai naudojasi laisve bet kuriuo

sau patinkamu būdu, kad jos reikia siekti žmogaus
ir visuomenės gyvenime bet kokiomis priemonėmis.
O laisvė didelis gėris tėra tada, kai gebame sąmo-
ningai pasinaudoti ja visam tam, kas yra tikrasis gė-
ris”.

Amerikos katalikai lietuviai, pastatydami kry-
žių tautos šventovėje Kryžių kalne, turi aiškią viltį,
kad Dievas mūsų neapleis, neapleis brangios Lietu-
vos. Turime viltį, kad Amerikoje lietuvybė nebus tuš-
čia ir beprasmiška idėja, kad lietuvių parapijos ne-
užvers durų ir neatsidurs kitų rankose, nes čia mes
norime melstis lietuviškai, norime dainuoti lietu-
viškai, norime vaikus mokyti Lietuvos istorijos ir
kalbos, norime turėti gyvenimo prasmę ir ateitį.

Kada vyks kryžiaus šventinimas?
2018 metų liepos mėnesio 7 dieną, šeštadienį, tai

bus kita diena po istorinės Dainų šventės, visi Lie-
tuvoje būsiantys Amerikos lietuviai esate kviečiami
atvykti pirmiausia į Šiaulius, kur 2 val. po pietų vyks
iškilmingos šv. Mišios. Jas atnašaus Vilniaus arki-
vyskupas Gintaras Grušas, Šiaulių vyskupas Euge-
nijus Bartulis, delegatas prie Lietuvos vyskupų
konferencijos prel. Edmundas Putrimas, JAV Kuni-
gų vienybės kunigai. Būtų miela sulaukti mūsų
vyskupo Pauliaus Baltakio, tėvo jėzuito Antano
Saulaičio, ilgamečio JAV Kunigų vienybės pirmi-
ninko prel. Alberto Kontauto, prel. Algimanto Bart-
kaus bei kitų garbingų dvasininkų.

Prieš šv. Mišias, t. y. 1:30 val. po pietų, planuo-
jamas pusvalandžio klasikinės muzikos koncertas.
Po šv. Mišių visi vyksime į Kryžių kalną, kur bus iš-
kilmingai atidengtas ir pašventintas JAV lietuvių ka-
talikų kryžius – Padėka ir Viltis.  Kryžiaus papėdė-
je bus įrašyta poeto Pauliaus Jurkaus dalis teksto iš

Amerikoje gerai žinomos liturginės giesmės „Kaip
grįžtančius namo paukščius”, taip pat bus surašytos
visos šiuo metu JAV veikiančios lietuvių parapijos,
vienuolijos, misijos. Po kryžiaus šventinimo iškilmių
yra numatyta agapė – visų susirinkusiųjų pabend-
ravimas ir pasivaišinimas užkandžiais.

Kaip numatytam įvykiui žadate sutelkti finansus? Jei
kas norėtų atsiųsti auką, kokiu adresu ir kam reikėtų siųs-
ti?

Ačiū ir už šį klausimą, nes kiekvienas platesnio
masto renginys reikalauja lėšų. JAV lietuvių katalikų
kryžiaus projektui reikia sukaupti apie 20 tūkst. do-
lerių. Šiuo metu jau yra gauta 5 000 dol. Savanoriš-
kas lėšas renka lietuviškų parapijų tikintieji, o pro-
cesas yra toks – mūsų parapijas lanko keliaujantis
kryželis, kurį įsigijau iš žmonių Kryžių kalne. Šis
kryželis nėra tradicinis, jame nukryžiuotojo vieto-
je yra medelis su gintariniais lapeliais – čia matau
simbolį visų išblaškytų lietuvių, kurie kaip gintaro
lašeliai susibūrė po kryžiumi savo įkurtose išeivijos
parapijose. Ant kryželio pakabinta dalis rožinio. Ro-
žinį mes gauname Pirmosios Komunijos dieną ir pri-
siekiame savo meilę dangiškai Motinai Mergelei Ma-
rijai, apmąstome jos meilę bei ištikimybę Jėzui, su
ja mokomės iškęsti visus negandų laikus ir turėti pri-
sikėlimo viltį. Keliaujantis kryželis aplankė Detroito
Dievo Apvaizdos, Clevelando Šv. Kazimiero, Los
Angeles Šv. Kazimiero parapijas, Rochesterio Šv. Jur-
gio misiją, šiuo metu yra pas Connecticuto lietuvius,
iš čia keliaus pas Tėvus pranciškonus į Šv. Antano
vienuolyną, į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-

sidėjimo Vargdienių seserų vienuolyną Putname,
Bostono Šv. Petro, New Yorko Atsimainymo ir Ap-
reiškimo, Philadelphijos Šv. Andriejaus, visas pa-
rapijas Chicagoje ir į kitas bendruomenes, kurios jo
lauks.

Keliaujantis kryželis mus kviečia melstis vieni
už kitus – už mūsų parapijas, organizacijas, spaudą,
šeimas, jaunimą, ligonius, mūsų asmenines inten-
cijas. Apkeliavęs kryželis per šventinimo iškilmes
bus pritvirtintas prie JAV lietuvių katalikų kryžiaus
Kryžių kalne.  

Parapijos, kurios jau sulaukė keliaujančio kry-
želio ir meldėsi, atsiuntė savo aukas. Noriu širdin-
gai padėkoti tikintiesiems – Detroito, Clevelando, Ro-
chesterio, New Yorko ir ypač už dosnią auką Los An-
geles lietuviams. Kiekvieno, kas nori ir gali aukoti
JAV Lietuvių kunigų vienybės Kryžių kalne ren-
giamam projektui, auka mielai laukiama – asmeni-
nė ar organizacijos. Aukas prašome siųsti kunigui
Gintarui Antanui Jonikui, JAV Lietuvių kunigų vie-
nybės pirmininkui, adresu:

Divine Providence Lithuanian Catholic Church,
25335 W 9 Mile Rd, Southfield, MI 48033  (Atsiųstame
čekyje pridėkite memo prierašą – JAV lietuvių kry-
žius).

Nuoširdus ačiū kun. Gintarui A. Jonikui už pasidali-
jimą ne tik informacija, bet ir mintimis apie artėjančią šven-
tę – JAV lietuvių krikščionių kryžiaus šventinimą Kryžių kal-
ne. Tikimės, kad  JAV lietuviai šį projektą parems ne vien
finansiškai, bet ir pasistengs toje šventoje vietovėje vyk-
siančiose iškilmėse dalyvauti ir asmeniškai padėkoti Die-
vui. Laukiami visi.

Kalbėjosi Liūda Rugienienė

JAV lietuvių katalikų kunigų vienybės posėdžio dalyviai. Pirmoje eilėje iš k.: kun. Gintaras A. Jonikas, kun. Jaunius Kelp-
šas, vysk. Rimantas Norvila, LR gen. konsulas Čikagoje Manvydas Bekešius, prelatas Edmundas Putrimas. Antroje eilė-
je: kun. Steponas Žukas, kun. Tomas Karanauskas, kun. Gediminas Keršys, kun. Algis Baniulis SJ, JAV LB tarybos prezi-
diumo pirm. Juozas Polikaitis ir kun. Gintaras Vitkus SJ. Čikaga, 2018 m. rugsėjo 8 d. Kunigų vienybės archyvo nuotr.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

ALGIMANTAS GEČYS 

Pastaruosius kelerius metus JAV Lie-
tuvių Bendruomenės (LB) Philadelp-
hijos apylinkė savo veiklą ribojo Lietu-
vos Nepriklausomybės švenčių pami-
nėjimu ir Lietuvai reikšmingų sukakčių
prisiminimu šv. Mišių metu Šv. And-
riejaus lietuvių parapijoje. Tačiau gy-
venimas ne visada bėga norima vaga.
Artėja naujos sukaktys, seniai veikian-
čias vietos organizacijas užplūsta prob-
lemos, ateina laikas amžiumi jaunes-
niems perduoti vadovavimo vadeles. Vi-
suomenėje pasigirsta pageidavimų
apylinkei rengti knygų bei meninės
kūrybos pristatymus, ruošti koncertus,
rodyti Lietuvoje sukurtus filmus, koor-
dinuoti kultūrinio pobūdžio veiklą su
kaimyninėmis LB apylinkėmis.

Minėtos problemos privertė LB
apylinkės valdybą per kelis
mėnesius sušaukti du visuo-

tinius susirinkimus. Pirmasis įvyko
vasarą – birželio 11 dieną, antrasis –
rugsėjo 17 dieną. Pirmininkaujant Vy-
tui Maciūnui ir sekretoriaujant Virgiui
Volertui, pirmajame susirinkime
svarstyta artėjanti Lietuvos Nepri-
klausomybės 100 metų sukaktis. 

Diskusijoms šiuo klausimu vado-
vavo Lietuvos generalinė garbės kon-
sulė Philadelphijoje Krista Butvydaitė-
Bard. Baltų organizacijos Philadelp-
hijoje siūlo sukaktį paminėti prestiži-
nėje Philadelphijos Union League, taip
į sukakties minėjimą įtraukiant ame-
rikiečių visuomenę. 

Algimantas Gečys siūlė visiems
nukeliauti į Pennsylvanijos sostinę
Harrisburg,  pas Pennsylvanijos gu-
bernatorių, atsiimti gubernatoriaus
pasirašomą rezoliuciją. Prisijungus
tautinių šokių grupei, būtų galima  at-
likti  trumpą programėlę stebint Penn-
sylvanijos Atstovų rūmų bei Senato na-
riams. Tai būtų savotiškas kasmetinių
apsilankymų sostinėje, vykusių Lie-
tuvai buvus okupuotai sovietų, pa-
kartojimas. 

Joyce Lukas, pirmininkaujanti
„Gintarinių šaknų” klubui, siūlė 100
metų Nepriklausomybės sukaktį de-
rinti su renginiais, vykstančiais Lie-
tuvių namuose (Lithuanian Music

Hall), meno paroda, lapkričio mėnesį
vykstančia muge. Teresė Gečienė siū-
lė vieną sukakties paminėjimą rengti
su latvių ir estų bendruomeninėmis or-
ganizacijomis, antrą – šventę tik vietos
lietuvių visuomenei. Konsulė Krista
Bard užbaigė 100-mečio reikalų dis-
kusijas, paminėdama, kad iškilmin-
gai sukakčiai paminėti bus sudarytas
planavimo komitetas. 

Susirinkime teigiamai buvo įver-
tintas LB apylinkės iždo finansinis
stovis. Kontrolės komisija (Krista Bard,
Daiva Kazlauskienė, Robert Silbert) pa-
tikrino 2013–2016 metų pajamas bei
išlaidas. Esamų lėšų gali prireikti gel-
bėjant finansinius sunkumus išgyve-
nantiems Lietuvių namams. Dabarti-
niu metu Lietuvių namai, talkinant ad-
vokatui Rimui Domanskiui, stengian-
tis nuosavybei gauti palankesnį JAV
Mokesčių inspekcijos (IRS) pripažini-
mą, kuris turėtų gerokai sumažinti
nekilnojamo turto mokesčius.

Pirmininkaujantis Vytas Maciū-
nas pranešė, kad JAV LB Krašto val-
dyba svarsto galimybę JAV ir Kanados
lietuvių Tautinių šokių šventę ruošti
Philadelphijoje. Philadelphijos LB apy-
linkės valdybai šiuo metu nesant in-
formuotai apie Krašto valdybos planus,
plačiau šokių šventės klausimas ne-
buvo svarstomas.

Antrajam JAV LB Philadelphijos
apylinkės visuotiniam susirinkimui
rugsėjo mėnesį taip pat pirmininkavo
Vytas Maciūnas, o sekretoriavo Gintarė
Gečytė. Pirmininkas, kalbėdamas apie
LB veiklą, pasigėrėjo kitų vietos lie-
tuvių organizacijų veikla: Šv. Andrie-
jaus lietuvių parapijos, „Laisvės” cho-
ro, Vinco Krėvės lituanistinės mo-
kyklos su 45 mokiniais, „Gintarinių
šaknų” klubo, Lietuvių namų, vaikučių
šokių grupės „Aguonėlė”. Iššūkis kitai
LB apylinkės valdybai – paraginti 20–
40 metų amžiaus narius aktyviau įsi-
traukti į lietuvišką veiklą.

Nors šiame susirinkime buvo ren-
kama nauja LB apylinkės valdyba,
perduodamas 2017 metų iždas nuo pra-
ėjusio visuotinio susirinkimo nebuvo
tikrintas. Tai turės būti atlikta per-
duodant pareigas. Vytas Maciūnas pa-
aiškino finansinį planą rengiant Lie-
tuvos dainininkės Jurgos Šeidukytės
koncertų seriją per Šiaurės Ameriką.
Koncertai vyko Atlantoje, St. Peters-

Philadelphijos Lietuvių Bendruomenė stiprina veiklą

Philadelphijos Lietuvių Bendruomenė deda pastangas išsaugoti Lietuvių namus.

Didžioji Lietuvių namų salė renginių metu pritraukia daug lankytojų. Anksčiau vykusios
mugės metu dalyvius linksmina kaimo kapela „Varpelis” (vadovė Lynne Cox).

burge, Clevelande, Los Angeles, Le-
monte ir Philadelphijoje. Koncertai
buvo organizuojami  pritariant ir re-
miant JAV LB Kultūros tarybai ir Lie-
tuvių Fondui. 

Buvo išrinkta nauja Philadelphi-
jos LB apylinkės valdyba. Į ją sutiko įei-
ti Daiva Kazlauskienė, Monika Joncė,
Laima Bagdonavičienė ir Vytas Ma-
ciūnas. Ex-officio į apylinkės valdybą
bus įtrauktos V. Krėvės mokyklos ve-
dėja Irina Brusokienė, LB internetinio
bendralaiškio redaktorė Teresė Ge-
čienė, choro „Laisvė” vadovė Ilona
Babinskienė. Vienbalsiai patvirtintas
siūlymas valdybos nuožiūra į LB apy-
linkės valdybą papildomai pakviesti
tris asmenis. Išrinkti valdybos asme-
nys patys pasiskirstys pareigomis. Pa-
tvirtinta nauja Kontrolės komisija:
Antanas Krušinskas, Daina Krivic-
kaitė ir Algimantas Gečys. Malonu
apylinkės valdybos sudėtyje matyti
„trečiabangius”.

Svarstytas Lietuvių namų įstatų
pakeitimas į pelno nesiekiančią orga-
nizaciją. Nors Lietuvių namų taryba
buvo nutarusi namus parduoti, per-
organizuota Lietuvių namų taryba
stengiasi, kad 1909 metais statyti na-
mai nebūtų parduoti.  Norint lietuvių
rankose išlaikyti istorinę reikšmę tu-
rintį pastatą paramos buvo kreipia-
masi į išeivijoje esančius fondus. Mi-
nimu klausimu Philadelphijos LB bal-
sas yra svarus. Philadelphijos LB apy-
linkės valdyba yra savininkė apie 100
Lietuvių namų akcijų, panašų skaičių
turi ir pavieniai LB nariai. 

Susirinkimo dalyvių dauguma
pritarė planuojamam Lietuvių namų
įstatų pakeitimui ir pavedė apylinkės
valdybai kitus Lietuvių namų klausi-
mus spręsti savo nuožiūra. Šių metų
mugė Lietuvių namuose vyks lapkri-
čio pirmąjį savaitgalį – lapkričio 4 ir 5
dienomis. Visi laukiami.

Paaiškėjo, kad Pennsylvanijos
valstijos ižde esama kelių nebegyvuo-
jančių Philadelphijos lietuvių orga-
nizacijų sąskaitų. Apylinkės valdyba
bandys esamas užblokuotas lėšas at-
gauti ir pervesti į Lietuvių namų iždą
patalpų remontui. 

Taip pat buvo sudarytas Lietuvos
Nepriklausomybės 100 metų jubilieji-
nio minėjimo komitetas. Į darbą suti-
ko įsitraukti Kęstutis ir Joyce Lukai,
Egidijus Joncė, Roma ir Antanas Kru-
šinskai, Virgus Volertas ir ex-officio
Lie tuvos generalinė garbės konsulė
Philadelphijoje Krista Butvydaitė-
Bard. LB apylinkės valdybos sprendi-
mu 100-mečio minėjimo komitetas bus
papildytas. Susirinkimo dalyviai pa-
reiškė norą komitete matyti Šv. And-
riejaus lietuvių parapijos kleboną kun.
Petrą Burkauską. 

JAV LB Krašto valdybos narė Lai-
ma Liutikienė buvo atvykusi į Phila-
delphiją  dėl šiame mieste numatomos
surengti 2020 metų JAV ir Kanados LB
Tautinių šokių šventės. Šiam tikslui
yra iš  anksto sudaryta komisija, jai
pir mininkauja Laima Liutikienė.
Svarstoma galimybė naudotis Tem-
ple universiteto Liacuras centro pa-
talpomis. 

Iššūkis naujai LB apylinkės valdybai – paraginti 20–40 metų amžiaus narius labiau įsitraukti
į lietuvišką veiklą. Vienos iš ankstesnių mugių metu bulvinius blynus kepa Antanas Kru-
šinskas, Andrius Šalčiūnas ir Daiva Kazlauskas. Antano Krušinsko nuotraukos
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Visų pirma norėčiau tarti nuošir-
džiausią „ačiū” JAV Lietuvių Ben-
druomenei ir visiems, prisidėjusiems
prie Lietuvių išeivijos studentų sta-
žuočių (LISS) programos sponsoria-
vimo. 

Man teko laimė dalyvauti
programoje dvejus metus
iš eilės ir praturtinti savo

žinių bagažą ne tik kul-
tūrinėmis ir politinė-
mis kasdienio gyveni-
mo pamokomis, bet ir
geriau išmokti kalbėti
lietuviškai. Per LISS
programą sutikau
daug įžymių žmonių
ir įsigijau naujų drau-
gų. 2016 m. mums buvo
organizuotas visam gy-
venimui įsimintinas
priėmimas Preziden-
tūroje su Lietuvos Res-
publikos prezidente Dalia Gry-
bauskaite. Aplankėme ir Valstybės
pažinimo centrą. Keliaujant ir sa-
vanoriaujant po įvairius Lietuvos
miestus mus visur priimdavo patys
miestų merai: Vilniuje, Ukmergėje,
Tauragėje, Anykščiuose. Ypač įdo-
mus buvo susitikimas su Lietuvos
užsienio reikalų ministru Linu Lin-
kevičiumi. 

Visko buvo: ir etnografinė po-
pietė su liaudies šokių ansambliu, ir
verbų rišimas Pilaitės malūne, ir
Deivio su Renata koncertas Taura-
gėje, ir teatras, ir kelionė į Klaipėdos
botanikos sodą, prie Baltijos jūros
Palangoje, ir Puntukas, Lajų takas,
Arklio muziejus Anykščiuose, ke-
lionė į Trakus ir paskaitos Vilniaus
universitete. 

Šiais metais buvo neeilinė pro-

ga savanoriauti X Pasaulio lietu-
vių žaidynėse Kaune ir atstovauti
JAV lietuvių jaunimui Pasaulio lie-
tuvių jaunimo sąjungos kongrese
Pispala, Suomijoje. Smagu, jog ga-
lėjau būti didžiausios pasaulyje vals-
tybės jaunimo delegacijos dalimi,
pajusti, kuo gyvena lietuvių kilmės
jaunimas visame pasaulyje ir susi-
draugauti su tautiečiais iš įvai-
riausių pasaulio šalių. Aš ten buvau

pats jauniausias dele-
gatas. Tokie renginiai
vyksta tik kas ketveri
metai, todėl 2017 m.
buvo ypač įsimintini.
Mus taip pat priėmė
Lietuvos ambasado-
rius Helsinkyje. Su de-
legacijos dalyviais dar
plaukėme laivu eks-
kursijoje į Taliną. 

Teko savanoriauti
tvarkant miesto par-
kus, talkinti bibliote-

koje, savival dybėse, Vilniaus vaikų
namuose, Vilniaus vaikų ligoninėje.
Net teko dainuoti ir šokti su Jurgiu
Didžiuliu LRT laidoje „Labas ry-
tas”. 

Norėčiau gal tik pridurti, kad
šioje nuostabiai mums organizuo-
toje programoje pritrūko tik vieno:
dar daugiau savanoriavimo ir tal-
kinimo galimybių. Šios dvi vasaros
su LISS programa tikrai paliko nuo-
stabių prisiminimų! Šią programą
siūlyčiau kiekvienam Amerikoje
gimusiam lietuvių kilmės jaunuo-
liui. 

Nuoširdžiai

Lukas Šmidtas
Amerikos lietuvis iš Floridos 

12-tos klasės mokinys 

LISS programą siūlyčiau kiekvienam

GABIJA BIRŽINYTĖ

Rugsėjo 17 dieną Nantucket miesto
banginių muziejų (Whaling Museum)
užpildė šurmulys ir lietuviškos šypse-
nos. Čia vyko renginys „Mūsų Nantuc-
ket: Lietuva” (Our Nantucket: Celebra-
tion of Lithuania), organizuotas „Nan-
tucket Historical Association” iniciaty-
va. Renginio metu saloje įsikūrusios JAV
Lietuvių Bendruomenės (LB) rūpesčiu
buvo pristatyta lietuviška kultūra, is-
torija, tautiniai šokiai ir dainos. 

Nantucket LB nariai ir Bostono
etnografinis ansamblis „So-
dauto” pasitiko svečius su lie-

tuviška namine duona ir akordeono
muzika. Atėjusieji galėjo ragauti lie-
tuviškų šaltų patiekalų, užsakytų iš
New Jersey veikiančio „Skanumėlio”,
tokių kaip skilandis, saldaus pieno
sūris, atsigerti giros ir smalyžiauti
šakočio. 

Būtina paminėti daug apdovano-
jimų gavusį sūrį „Džiugas”, kurio at-

Banginių muziejuje pristatyta lietuvių kultūra

Šauniai padirbėjome Vingio parke.                                           Asmeninio archyvo nuotr.

stovai  dosniai parėmė šventę savo
produktu. Svečiai taip pat galėjo pa-
matyti Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro paruoštą kilnojamąją parodą
„Atversim dainų švenčių skrynią”,
pasakojančią apie turtingą Šiaurės
Amerikos lietuvių dainų švenčių isto-
riją. Dvylikoje parodos stendų buvo ga-

lima pamatyti devynių dainų švenčių
leidinius, dokumentus, nuotraukas,
taip pat švenčių aprašymus, paruoštus
lietuvių ir anglų kalbomis. Dėkojame
JAV LB Bostono apygardos pirminin-
kei Reginai Balčaitienei už parodos at-
vežimą į salą.

Šventė tęsėsi diskusija, kurioje
dalyvavo mūsų Bendruomenės nariai:
Tomas Estko, Kristina Ralkova, Inga
Puodžiukynienė ir Julija Kuslytė. Jie
dalijosi prisiminimais apie Lietuvą, ke-
lionės į JAV įspūdžiais ir nuotykiais at-
vykus. Labai įdomu buvo išgirsti jų pa-
tyrimus, nes kiekvieno iš mūsų gyve-
nimo kelionė yra unikali.

Skambėjo JAV ir Lietuvos himnai,
kuriuos atliko nuostabusis „Sodauto”
ansamblis, po jų Silvija Purlytė įdomiai
pristatė Lietuvos istoriją, kultūrą ir
ekonomiką. Pristatymo metu visi ga-
lėjo grožėtis nuotraukomis iš įvai-
riausių Lietuvos kampelių – nuo Bal-
tijos jūros iki Gedimino bokšto.

Ar dar prisimenate kankles? Jei-
gu nedaug apie jas žinote, turite pa-
matyti ir išgirsti Simoną  Minns. Ji
buvo dar viena šio vakaro viešnia.

Jautriais  pirštų pri-
silietimais ir dan-
gišku balsu ši muzi-
kantė suvirpino
mūsų širdis įžymia
Eurikos Masytės
daina „Laisvė” (Jus-
tino Marcinkevi-
čiaus žodžiai).

Linksmiausia
renginio dalis pra-
sidėjo, kai išgirdo-
me „Ciceliukę Mar-
cėliukę”. Šį lietuvių
liaudies šokį nuo-
stabiai šoko Nan-
tucket bendruome-
nės mažiausieji. Po
to – bendruomenės
merginų „Kepuri-
nė”, o poros atliko
melodingąjį „Diri-
žablį” ir triukšmin-
gąjį „Malūnėlį”.
„Šaunuoliai”, – gir-
dėjome padrąsina-
muosius šūksnius.
Na, o šventę baigė
„Sodauto” etnogra-
finis ansamblis ne

tik dainomis, bet ir šokiais, raginda-
mas visus prisijungti ir išmokti šokių
žingsnelių.

Koks nuostabus vakaras, suvie-
nijantis ir jaunus, ir vyresnius!  Šir-
dingai dėkojame visiems atėjusiems,
organizatoriams, dalyviams ir rėmė-
jams.

Atėjusieji galėjo ragauti lietuviškų patiekalų.

Programos metu pasirodė Nantucket mažiausieji.

Etnografinis ansamblis šoko lietuvių liaudies šokius.                     Kristinos Ralkovos nuotr.

Lukas Šmidtas LR Seime.
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2017 m. rudens-žiemos madų kryptys
Vasarai pasibaigus, o rudens darganoms dar neužklupus, pats
laikas peržiūrėti savo garderobą ir kritiška akimi pažvelgti,
kas bus tinkama nešioti šį sezoną, o ką reikėtų padėti gi-
liau į spintą. Pagrindinės šio rudens-žiemos drabužių ten-
dencijos pasižymi minimalizmu, santūria prabanga ir pa-
togumu. Peržiūrėjus įvairių mados namų rudens-žiemos
kolekcijas, galima išskirti šias pagrindines kryptis.

Spalvos – raudona ir sidabrinė

Raudona – neabejotinai šio sezono
madingiausia spalva. Jei esate drąsi,
raudona spalva galite puoštis nuo gal-
vos iki kojų, ir šios spalvos tikrai nebus
per daug. Kita išskirtinė spalva – si-
dabrinė, kurios tviskėjimas kiekvieną
naujausios mados sekėją pavers ži-
bančia žvaigžde. 

70-ųjų stiliaus languoti drabužiai

Škotiškus vilnonius pledus pri-
menantys languoti audiniai vėl su-
grįžo į madą. Languoti pačių įvai-
riausių spalvų ir atspalvių sijonai,
paltai, švarkai ir kelnės, stiliumi pri-
menantys septintąjį dešimtmetį, leis
jums susikurti kasdienį, savitą stilių.

Išraiškingos rankovės ir 
paraukimai

Marškiniai – pūstomis ir neįpras-
tai parauktomis rankovėmis – madin-
gas sezono akcentas, kuris gali būti de-
rinamas ir su kasdieniais džinsais, ir
su dalykinio stiliaus kelnėmis ar sijo-
nu. Bet, jeigu jums toks siluetas yra ne-
labai priimtinas, šią, ypač moterišką,
detalę į savo rudenišką garderobą ga-
lite subtiliai įtraukti paraukto šaliko
pavidalu.

Sugrįžtanti klasika

Kaip ir kiekvieną sezoną, taip ir šį
rudenį neapsiriksite, jeigu iš spintos iš-
sitrauksite prieš kelis metus ar netgi
dešimtmečius pirktą lietpaltį. Tai kla-
sikinio silueto viršutinis drabužis,
kuris beveik kiekvienais metais pasi-
rodo įvairių mados namų naujausiose
rudens drabužių kolekcijose. Tai ne-
senstanti klasikinė elegancija, kuri
šaltuoju metų sezonu nuolatos grįžta
ir išlieka viena pagrindinių gardero-
bo dalių. 

Vėjo atnešti vėjai

Kaip jau rašėme „Drauge”, lietu-
vių kilmės drabužių dizaineris Vėjas
Kruszewski, vieno drabužių dizaino
prestižiškiausio apdovanojimo LVMH
laimėtojas, į Europos drabužių konst-
ravimo ir dizaino padangę įnešė gana
daug naujų vėjų. Vėjas Kruszewski „iš-
konstruoja” mums visiems gerai pa-

Pūkiniai paltai

Neišsigąskite – šie paltai toli gra-
žu neprimena tų senais laikais štam-
puojamų paltų, parduodamų Vilniaus
turgavietėse. Šių laikų pūkiniai pa-
ltai yra ne tik įmantraus silueto, bet ir

gana aukštos kainos. Tokie mados na-
mai kaip Michael Kors, Stella McCart-
ney ir Celine šiam sezonui pasiūlė
madingas, patogias ir lengvai kelionėje
supakuojamas nailonines striukes, pa-
ltus ir lietpalčius. Tokie paltai yra dė-
vimi tiek su odinėmis kelnėmis, tiek su
klasikiniu kostiumėliu. 
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SKAUT YBĖS KELIAS

Tęsinys iš spalio 5 d.

,,Tour de Rakas 2017” (III)
DONATAS RAMANAUSKAS

ŠEŠTADIENIS, LIEPOS 15 DIENA

Kėlėmės apie 6 val. r. Gražus, saulėtas rytas. Pusry-
čiams suvalgėme visus kelionės likučius, taigi – vi-
sokius skanumynus. Jau įprastai susitvarkėme, pa-

krovėme sunkvežimį. Prieš iškeliaujant su dviračiais su-
stojome į didelį ratą. Brolis Juozas sukalbėjo gražią
maldą. Ir visi kiti gavo paskutinę progą pasisakyti apie
savo „rožes, pumpurus ir spyglius”. Daug įdomų pasisa-
kymų. Niekas nesiskundė, visiems kelionė padarė dide-
lį,  teigiamą įspūdį. Iškeliavome iš Kirby Creek Campg-
round apie 9 val. r. Dangus saulėtas, oro temperatūra la-
bai maloni. Pirmas sustojimas buvo Ludington Pumped
Storage Plant – tai didelis rezervuaras, skirtas sukaupti
hidroelektrinės energiją. Brolis Vytenis labai įdomiai pa-
pasakojo, kaip viskas veikia ir kodėl tai svarbu. Kita ke-
lionės dalis mus vedė link Ludington miesto.  Sustojome
prie Lake Michigan kranto, netoli Ludington švyturio pa-
daryti grupinę nuotrauką.  O po to – į House of  Flavors,

kur paskutinį sykį per šią kelionę gavome ledų. Rojus. Iki
Rako stovyklos dar liko keletas sunkių, kalnuotų mylių,
ypač Morton Rd. ir Hawley Rd. keliuose. Bet, nuvažiavus
daugiau kaip 200 mylių, niekas net negalvojo pasiduoti.
Privažiavome Rako stovyklos vartus apie 1 val. p. p.  Te-
nai mūsų laukė nemažas būrys stovyklautojų (juk šian-
dien prasideda stovykla), mus džiaugsmingai pasveiki-
nusių.

Šiandien dviračiais nukeliavome 29 mylias.
Dviratininkai, kurie žygį pradėjo Lemonte, iš viso nu-

keliavo 336 mylių.
Dviratininkai, kurie žygį pradėjo New Buffalo, iš viso

nukeliavo apie 234 mylių.
Kitas „Tour de Rakas” planuojamas 2019 metais.

Rugpjūčio mėnesį oro skautai sužino-
jo, kad tarp Čikagos sklandytojų būre-
lio (Chicago Glider Club) aukštos klasės
sklandytuvų yra ir Lietuvoje statytas
sklandytuvas „LAK”. Oro skautų „Žaibų”
žvalgybos skiltis suruošė iškylą į Mi-
nooka Illinois oro uostą, tikėdamiesi ras-
ti tą „Made in Lithuania” sklandytuvą.  

Saulėtą, giedrą ir karštą dieną oro
skautai susitiko su būrelio sklan-
dytojais. Būrelio nariai mielu

noru pakvietė oro skautus prisėsti ir
paklausyti, kaip tą rytą vyko skry-
džiai. Buvo proga pasidalinti žinio-
mis apie sklandymo sportą. Vienas
sklandytojas oro skautus nuvedė į an-
garus, kur saugomi trys dviejų vietų
mokomieji sklandytuvai ir vienvietis
sklandytuvas. Sklandytuvų ilgi bei
siauri sparnai, ašarėlės formos kabi-
nos ir fiuzeliažai atrodė kaip mokslinės
fantastikos kūriniai, o ne kasdieniai
lėktuvai. Pievoje šalia angarų stovėjo
per 20 priekabų, kuriose tilpo po vieną
išardytą sklandytuvą. Mūsų gidas už-
siminė, kad iš pievos ruošiasi pakilti
būrelio vadovas su savo „LAK” sklan-
dytuvu. Oro skautai nuskubėjo prie
sklandytuvo.

Matydami sklandytuvą iš tolo jie
svarstė, kaip atpažinti – ar tai tikrai lie-
tuviškas sklandytuvas. Abejonės din-
go, kai pamatė ant fiuzeliažo užrašą
„LAK17bfes”, – tai lietuviškos aviaci-
nės konstrukcijos (LAK) 17B modelis

su „front electric sustainer” motorėliu,
kurį galima užvesti nenumatytu, blo-
giausiu atveju. 

Sklandytuvo savininkas sakė, kad
šis yra jo antras „LAK” sklandytu-
vas, nes jie pastatyti labai tvirtai. Už-
siminė, kad jei praeityje kartą nebūtų
skridęs „LAK” sklandytuvu, gal būtų
susižeidęs, kai sykį smarkiai nutūpė.
„LAK” jį išgelbėjo. Ilgai netrukdėme pi-
loto, bet jam spėjome pasakyti, kad esa-
me lietuviai ir pažįstame „LAK” ben-
drovės aeronautikos inžinierių. Savi-
ninkas pasakė, kad su malonumu būtų
pataręs, kaip pagerinti prietaisus, o už
siūlytus pakeitimus būtų mokėjęs net
daugiau pinigų. Po to jis atsilošė sklan-
dytuvo kabinoje. Lėktuvas, kuris turėjo
jį pakelti, pasiruošęs jau stovėjo vie-
toje. Mes pasitraukėme ir sklandytuvo
pakilimą stebėjome už pakilimo tako
ribos.

Lietuvoje sklandytuvus pradėjo
statyti aviacijos mėgėjai po Pirmojo pa-
saulinio karo.  Žymi sklandymo mo-
kykla išaugo Nidoje, kur skraidyti
mokėsi jauni aviatoriai. Panaudodami
palankias oro sąlygas pažangiausi
sklandytojai Grigorius Radvenis, Jonas
Pyragius, Alfredas Gysas ir kiti skynė
rekordus. Tuo pačiu metu aviakonst-
ruktoriai Bronius Oškinis ir Balys
Karvelis pradėjo statyti ir tobulinti
sklandytuvus. Sovietų okupuotoje Lie-
tuvoje, Eksperimentinės sportinės
aviacijos dirbtuvėje Prienuose buvo
statomi Oškinio ir Karvelio aukštos ko-

kybės projektai. Balys Karvelis su-
projektavo pirmą Lietuvoje statytą
stiklaplastinį sklandytuvą BK-7 „Lie-
tuva”, kuris pakilo į orą 1972 metais.
Laikui bėgant dirbtuvės vardas keitė-
si, bet sklandytuvų konstravimo pa-
tirtis gyvuoja iki šių dienų. Dirbtuvė
dabar vadinama „Sportinė aviacija”, o
inžinierius skautas vytis Julius Bar-
tasevičius tobulina skridimo charak-
teristikas.

Brolis Tomas

„LAK-17” sklandytuvas statomas iš mo-
dernios medžiagos, sparnai 15, 18 arba 21
metro (49, 59, 69 pėdų) ilgio pagal užsakymą,
skrenda iki 275 km (170 mylias) per valandą
greičiu.  Aerodinaminė kokybė 45:1, tai reiš-
kia, kad 1000 metrų (3300 pėdų) aukštyje
sklandytuvas galėtų nuskristi 45 km (28 my-
lias) atstumą. Eilinis mažas lėktuvas, pvz.,
„Cessna 172”, be motoro pajėgtų nuskristi nuo
panašaus aukščio tik 9 km (5.6 mylias).

Stebėjome, kaip „LAK17bfes” sklandy-
tuvas gražiai pakilo į orą ir dingo iš akių.  Pa-
sikalbėjome su sklandytojais, namo išvykome
anksčiau, negu lietuviškas sklandytuvas grį-
žo.

Jei jums neteko paskraidyti sklan-
dytuvu, raginame aplankyti vietinį sklan-
dytojų būrelį ir susipažinti su šia orlaivių
šaka. 

Vis aukštyn!

Broliai Lukas (lakūnas)
ir Petras (pilotas)

Lietuviškas sklandytuvas Čikagos padangėje

„LAK 17B” sklandytuvas.
Čikagos sklandytojų būrelio vadovas ruošiasi kilti į padanges Lietuvoje sta-
tytu sklandytuvu „LAK 17B FES”.

Vytenio Lietuvninko  nuotr.

Prabangus aksomas

Šiais metais neapsiriksite vienai
iš daugelio rudens ir žiemos švenčių
pasipuošusi suknele, pasiūta iš pra-
bangaus aksomo. Kiekvieną sezoną
įvairūs dizaineriai pristato kelis va-
karinių suknelių modelius, pasiūtus iš
šio įmantraus audinio, tačiau šiais
metais aksominės vakarinės suknelės
pasižymi ryškiomis spalvomis. Jason
Wu, Alberta Ferreti, Erdem ir dar
daugelis kitų mados namų įkvėpimo
sėmėsi iš brangakmenių spalvų pale-
tės – rudens-žiemos vakarinių sukne-
lių kolekcijų pristatymuose vyravo
safyro, rubino, topazo, granato spalvos.

Aksesuarai

Siauri ir platūs diržai, išryški-
nantys taliją, šį sezoną yra derinami ir
prie sijonų, ir prie kelnių, ir netgi pa-
ltų bei plačių megztinių. Louis Vuitton,
Hermes, Alexander McQueen ir kiti
garsiausi mados namai siūlo paltus riš-
tis kuo įdomesniais ir įmantresniais
diržais. Ir tai jokiu būdu neturi būti
tam paltui pritaikytas diržas, anaiptol!
Tai gali būti kailinis diržas, priderin-
tas prie odinio palto, arba gėlėtas šil-
kinis diržas, apjuosiantis sunkų žie-
minį paltą. Galvos dangalai šiais me-
tais taip pat retro stiliaus – Marc Ja-
cobs, Mason Margiela ir Coach siūlo
nuo šalto vėjo apsisaugoti retro kepu-
rėmis, pasiūtomis iš tokių pat retro au-
dinių – dirbtinio ir avies kailių. Ran-
kinės šį sezoną vienos taip pat nepa-
kaks – madingos ir didelės, ir įvairia-
formės delninukės. 

Parengta pagal Forbes Fashion, Elle,
Harper Bazaar ir „Vakarų Lietuva”.
Pinterest ir kt. šaltinių nuotraukos

žįstamus drabužius ir juos vėl „su-
konstruoja”, bet jau kitaip ir su įmant-
riomis detalėmis. Šiais metais, kaip nie-
kada stipriai, šią koncepciją buvo ga-
lima pamatyti beveik kiekvienų mados
namų kuriamose kolekcijose. Atrodo,
dizaineriai tikrai atkreipė dėmesį į
Vėjo konceptualų drabužių konstra-
vimą ir tai pritaikė savo kolekcijose.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Viešinami KGB agentų pranešimai
Vilnius (BNS) – Lietuvos gyven-

tojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centras pradeda viešinti sovietų spe-
cialiosios tarnybos KGB agentų agen-
tūrinius pranešimus.

Anot centro, išsamiausiai atsi-
spindi KGB agentų veikla.

„Tokių dokumentų Lietuvos ypa-
tingajame archyve yra išlikę gana
daug, jų viešinimas turėtų visuomenei
leisti susidaryti tikslesnį KGB agentų
veiklos vaizdą”, – rašoma pranešime.

Agentūrinis pranešimas – agento
ranka rašytas tekstas apie atliktą KGB
užduotį arba informacija, gauta jo as-
menine iniciatyva. Agentūrinis pra-
nešimas buvo pasirašomas pseudoni-
mu, kad nebūtų iššifruota agento ta-
patybė.

Pradedami viešinti agentūriniai
pranešimai agentų, veikusių svar-
biausiose lietuvių išeivijos organiza-
cijose: Vyriausiajame Lietuvos išlais-

vinimo komitete (VLIK), Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenėje (PLB), Amerikos
lietuvių taryboje (ALT), Amerikos Lie-
tuvių Bendruomenėje (ALB) ir Santa-
roje-Šviesoje.

Vėliau žadama skelbti agentūri-
nius pranešimus apie mokslinę-tech-
ninę žvalgybą ir šnipinėjimą, kurį vyk-
dė agentai mokslinių ir darbinių sta-
žuočių metu. Nemažą agentūrinių pra-
nešimų dalį sudaro Katalikų bažny-
čios aplinkoje veikusių slaptųjų ben-
dradarbių pateikta informacija. Per-
tvarkos laikotarpiu KGB veikla ypač su-
aktyvėjo, net buvo „prikeliami” archy-
viniai KGB agentai stebėti, kontro-
liuoti ir paveikti visuomenėje plintan-
čius naujus procesus, Sąjūdžio veiklą.

Centras KGB veiklos viešinimą
svetainėje www.kgbveikla.lt vykdo nuo
2011 metų. Šiuo metu svetainėje jau pa-
skelbta  daugiau  nei 5 500  dokumen-
tų.

Vilnius (BNS) – Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komitetas (TTK) aiškina-
si, ar Lietuva galėjo suteikti Turkijai
informacijos apie pokalbių progra-
mėlės „ByLock” vartotojus. Ankara
teigia, kad ši programėlė buvo specia-
liai sukurta perversmo šalininkams
mobilizuoti, ir vien jos turėjimas tapo
pagrindu suėmimams.

Į Seimo TTK su prašymu atlikti ty-
rimą dėl Turkijos spaudoje pasirodžiu-
sių pranešimų pagrįstumo apie Lietuvos
bendradarbiavimą dėl „ByLock” var-
totojų duomenų kreipėsi Žmogaus tei-
sių stebėjimo institutas (ŽTSI). 

ŽTSI atstovai sako norintys išsi-
aiškinti ne tik Turkijos spaudos pra-
nešimų apie Lietuvos pagalbą Turkijai
pagrįstumą, bet ir bendrą situaciją – ar
yra pakankamai saugiklių tarptauti-
nėse bendradarbiavimo sutartyse, kad
perduota informacija nebūtų panau-
dota žmonių persekiojimui.

„Mes kreipėmės prašydami atlik-
ti tyrimą dėl viešoje erdvėje pasiro-
džiusios informacijos, kad galbūt Lie-
tuvos institucijos perdavė Turkijos
institucijoms informaciją apie ‘By-
Lock’ pokalbių programėlės vartotojų
duomenis. Turkijoje pagal tos progra-
mėlės turėjimą yra atliekami žmonių
sulaikymai, jie traukiami atsakomybėn
vien tos programėlės turėjimo pa-
grindu”, – sakė ŽTSI atstovė Mėta
Adutavičiūtė.

Turkijos žiniasklaidoje šių metų
sausį buvo pasirodę pranešimai, esą
Ankara užsitikrino bendradarbiavi-
mą su Lietuva ir gavo programėlės „By-
Lock” naudotojų, kurie įtariami sąsa-
jomis su musulmonų dvasininku Fet-
hullah Gulen, duomenis. Turkija mi-
nimą musulmonų dvasininką kaltina
pernai organizavus nepavykusį per-
versmą.

Ar Lietuva galėjo perduoti vartotojų duomenis?

Vilnius/Klaipėda (LRT.lt) – Ra-
diniai Bilionių piliakalnyje, Šilalės
rajone, pranoko archeologų lūkesčius.
Juos dar turės ištirti specialistai, ta-
čiau Klaipėdos universiteto moksli-
ninkai įsitikinę, kad gali pasitvirtin-
ti hipotezė, jog senieji Pilėnai buvo įsi-
kūrę būtent Bilionių piliakalnyje. 

Vasarą amerikiečių mokslinin-
kams nustačius, kad piliakalnio aikš-
telėje tikėtinas nemažas kultūrinis
sluoksnis, darbo ėmėsi Klaipėdos uni-
versiteto archeologai.

„Tikslas buvo pakankamai kuklus
– pasižiūrėt, kokio tai laikotarpio pi-
liakalnis ir ar yra kažkokių duomenų,
kurie gali ten, sakau, patvirtint ar pa-
neigti Pilėnus. O čia dabar radom
visą, vadinkim, sudegusią, pakanka-
mai gerai užsikonservavusią Žemai-
tijos pilį. Greičiausiai kad XIV a.”, – pa-

sakojo Klaipėdos universiteto Baltijos
regiono istorijos ir archeologijos ka-
tedros vyr. mokslo darbuotojas doc. dr.
Gintautas Zabiela.

Pilies liekanos aptiktos metro gy-
lyje. Viršutiniame pilies sluoksnyje
rasta to laikotarpio metalinė sagtis, lip-
dytosios keramikos šukių, yla.

Rasti sudegę kaulai, grūdai, ne-
mažas sluoksnis sienų degėsių tik pa-
tvirtina, kad šioje vietoje stovėjusi pi-
lis buvo sudeginta.

Pagal istorinius šaltinius, šaltą
1336-ųjų žiemą, kryžiuočiams užpuolus
kunigaikščio Margirio vadovaujamą
Pilėnų pilį, jos gynėjai sudegino pilį ir
patys žuvo liepsnose. Archeologinius
radinius dar tirs specialistai. Tačiau,
pasak daktaro G. Zabielos, jie surinkę
tiek duomenų, kad atmesti, jog čia ne
Pilėnų vieta, bus sunku.

Archeologai tikisi suradę Pilėnus

Sirijoje išvaduota IS sostinė Raka
Beirutas (BNS) – JAV remiamos

Sirijos demokratinės pajėgos (SDF)
spalio 17 dieną paskelbė visiškai užėmė
buvusią džihadistų judėjimo „Islamo
valstybė” (IS) pagrindinę tvirtovę – Ra-

kos miestą – po ilgiau kaip keturis mė-
nesius trukusių kautynių.

„Rakoje viskas baigta – mūsų pa-
jėgos visiškai perėmė kontrolę Rakoje”,
– sakė SDF atstovas Talal Sello.

New Yorkas (BNS) – Šiaurės Ko-
rėjos ambasadoriaus prie Jungtinių
Tautų pavaduotojas Kim In Ryong per-
spėjo, kad padėtis Korėjos pusiasalyje
„tapo itin nestabili, ir bet kurią aki-
mirką gali įsiplieksti branduolinis ka-
ras”.

Kim In Ryong sakė JT Generalinės
Asamblėjos nusiginklavimo komite-
tui, kad Šiaurės Korėja – vienintelė ša-
lis pasaulyje, nuo 8-o dešimtmečio pa-
tirianti „tokią didžiulę ir tiesioginę
branduolinę grėsmę”, keliamą Jung-
tinių Valstijų. Diplomatas pridūrė,
kad jo šalis turi teisę į branduolinį ar-
senalą, skirtą savigynai.

Jis atkreipė dėmesį į kiekvienais
metais rengiamas didelio masto kari-
nes pratybas, per kurias naudojami
„branduoliniai pajėgumai”. Kim In
Ryong teigė, kad dar pavojingesnis
yra JAV planas surengti „slaptą ope-
raciją, kurios tikslas – pašalinti mūsų
aukščiausiąją vadovybę”.

Pasak jo, Šiaurės Korėja šiemet
baigė formuoti savo „valstybės bran-
duolines pajėgas ir tokiu būdu tapo vi-
saverte branduoline galybe, turinčią
įvairius atstumu veikiančių priemo-
nių, tarp jų atominę bombą, vandeni-
linę bombą ir tarpžemyninių balistinių
raketų”.

„Visa JAV žemyninė teritorija yra
mums pasiekiama, ir jeigu Jungtinės
Valstijos išdrįstų įsiveržti į mūsų šven-
tą teritoriją bent per pėdą, jos neiš-
vengtų mūsų rūsčios bausmės bet ku-
rioje Žemės rutulio dalyje”, – perspėjo
pasiuntinys.

Pastaruoju metu Šiaurės Korėja ir
Jungtinės Valstijos skelbė viena kitai
vis aštrėjančius grasinimus, o Jungti-
nės Tautos sugriežtino Pchenjano re-
žimui taikomas sankcijas.

JAV valstybės sekretorius Rex Til-
lerson sakė, kad diplomatinės pastan-
gos išspręsti Šiaurės Korėjos krizę
„bus tęsiamos, kol nukris pirmoji bom-
ba”. Šiuos užmojus laikytis diploma-
tinio kurso jis deklaravo netgi JAV
prezidentui Donald Trump prieš kelias
savaites pareiškus, kad diplomatijos va-
dovas tik gaišta laiką, mėgindamas
derėtis su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim
Jong Un. 

KLDR nuosekliai palaiko visišką
branduolinių ginklų eliminavimą ir pa-
stangas denuklearizuoti visą pasaulį”,
– teigė Kim In Ryong. Vis dėlto kol
Jung tinės Valstijos atmeta minėtą su-
tartį ir „nuolat grasina bei šantažuoja
KLDR branduoliniais ginklais ... KLDR
neturi galimybių prisidėti prie šios su-
tarties”, pridūrė jis.

Karas gali kilti bet kurią akimirką

Berlynas (ELTA) – Daugiau kaip
70 proc. vokiečių nepritaria Vokietijos
vidaus reikalų ministro Thomas de
Maiziere pasiūlymui įstatymais įvesti
musulmoniškas šventes kai kuriuose
šalies regionuose. 

Musulmoniškų švenčių įvedimui
pritaria tik 7,8 proc. apklaustųjų. Ty-

rime dalyvavo 2 011 žmonių.
T. de Maiziere pareiškė esąs pasi-

rengęs apsvarstyti musulmoniškų
švenčių įvedimo Vokietijoje klausi-
mą. 

Vokietijoje gyvena daugiau kaip
4,5 milijono musulmonų. Tai sudaro 5,5
proc. visų šalies gyventojų. 

Vokiečiai nepritaria musulmoniškų švenčių įvedimui

Miami, Florida (BNS) – Viena
Floridos kandidatė į JAV Kongresą
sakė neatšaukianti savo pareiškimų,
kad būdama septynmetė buvo pagrobta
ateivių ir nugabenta į jų kosminį laivą.

Vis dėlto ji pridūrė, kad šis inci-
dentas neturėtų nukreipti dėmesio
nuo to, ką ji vėliau nuveikė čia, Žemė-
je.

Bettina Rodriguez Aguilera anks-
čiau kelis kartus vienai ispaniškai te-
levizijai pasakojo, kad buvo paimta į
kosminį laivą, kur matė tris šviesiap-
laukes būtybes, panašias į Kristaus At-
pirkėjo statulą Rio de Žaneire. Nau-
jausias toks pareiškimas buvo pada-
rytas 2011 metais.

„Tiksliai nežinau, kas įvyko, –
sakė ji. – Tikiu, kad tai buvo tikra. Bet
man buvo septyneri. Tą patyriau prieš
tūkstantį metų.”

Po minėtų pasirodymų per televi-
ziją B. Rodriguez Aguilera dirbo Doralo
miesto taryboje, buvo paskirta vice-
mere. Ji yra viena iš penkių respubli-
konų, siekiančių pakeisti Floridai at-
stovaujančią JAV Atstovų Rūmų narę,
respublikonę Ilean Ros-Lehtinen.

B. Rodriguez Aguilera atsisakė
leistis į detales dėl to, kas buvo pasa-
kyta per jos 2009 metų pasirodymą
per televiziją „America TeVe”. Tąsyk
ji teigė, kad ateiviai jai pareiškė, esą
„pasaulio energijos centras yra Afri-

koje”. Paskui ji kalbėjo apie 30 tūkst.
neva ne žmonių kaukolių, atrastų vie-
noje oloje Maltoje.

Kitos laidos vaizdo įraše, kuris
buvo paskelbtas 2011 metais, B. Rodri-
guez Aguilera irgi apie tai kalba.

Šie vaizdo įrašai buvo paminėti
laikraščio „Miami Herald” straipsny-
je, juos galima rasti „YouTube”. Juose
B. Rodriguez Aguilera mini, kad pa-
auglystėje, nuo 12 metų, Majamyje
buvo tapusi paranormalių reiškinių
liudininke.

Ji sakė, kad būdama 17-os matė
NSO ir nurodė straipsnį tame pačiame
laikraštyje, kuris, pasak jos, patvirtino
jos patirtus nuotykius.

Floridos politikė bendravo su ateiviais

B. Rodriguez Aguilera  pasakoja apie savo vai-
kystės potyrius. Washington Examiner nuotr.   

Bilionių piliakalnis
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Įsivaizduokime, kad atidarome naują
maitinimo įstaigą.  Kviečiame tiek pa-
vienius žmones, tiek organizuojame
nedidelius privačius ir įmonių renginius.
Kaip greitai pritraukti klientus?

Tradiciškai verta apsilankyti ne-
toliese esančiose įmonėse ir pa-
siūlyti jiems nuolaidų korteles

ar pateikti kitokius patrauklius pa-
siūlymus. Jei neturite gabumų ar drą-
sos apsilankyti ar paskambinti, galima
pasamdyti telerinkodaros įmonę. Jie
gauna kontaktus, leidimą apsilankyti
ar gauti kitokios informacijos. Ne-
kraukite bukletų į aplinkinių namų
pašto dėžutes, skirkite įmonei ar konk-
retiems žmonėms.

Išsiaiškinkite, kas yra aplinkinio
rajono nuomonės formuotojai. Nuei-
kite apsikirpti, pataisyti drabužį ir
pasikalbėkite su darbuotojais, pasi-
keiskite kontaktais, pakvieskite apsi-
lankyti gaunant nuolaidą. Jie patys
dažnai būna nuomonės formuotojai, jei
ilgiau dirba, žino, kas rajone turi il-
giausią liežuvį.

Tradicinių žiniasklaidos priemo-
nių verta atsisakyti, pasi-
naudokite internetinėmis ga-
limybėmis. Lokalus pasieki-
mas geriausiai veiks „Goog-
le” įvedus lokalizuotas fra-
zes. Pavyzdžiui, „Vieta gim-
tadieniui Žirmūnuose”, „Vie-
ta renginiui Vilniuje”. Gali-
ma sukurti tinklalapį ir į jį
nukreipti žmones naudojant
„Google Adwords” reklamą.
Tačiau labiau paplitęs bū-
das yra šlietis prie tų, kas jau
yra natūralioje paieškoje. Pa-
sižiūrėkite, ką paieškoje ran-
dama įvedus „Vieta rengi-
niui Vilniuje” ir pan. Pasi-
aiškinkite, kas ir už kiek pri-
ims Jus, kaip atrodys Jūsų pristatymas.

Raktinių frazių galima surasti
„Google Adwords” arba kituose įran-
kiuose. Tačiau matysite, kad restoranų,
vietų, pobūvių paieškų rezultatuose do-
minuoja kelios platformos: anonsas.lt,
meniu.lt, visasverslas, info.lt. Jie gali
tapti partneriu padedant pritraukti
ieškančių vietos pavalgyti ar surengti
pobūvį konkrečioje vietoje. Patiems
pasirodyti kainuos 5–10 kartų brangiau
nei prisidėti prie tų, kas jau pasirodo. 

Lokalizuotai galima pasiekti pa-
sinaudojus „Facebook.com” reklama.
Šiame socialiniame tinkle yra gali-
mybė apibrėžti konkretų reklamos ra-
joną. Susikuriate profilį, paruošiate
įdomų pasiūlymą lokaliai auditorijai ir
siunčiate jai pasiūlymus.

Aš nepatarčiau apsiriboti nemo-
kamos reklamos variantais. Valdome
apie 50  000 įmonių duomenų bazes,
matome įmonių vystymosi dinamiką.
Nemokamais variantais pasikliaujan-
čios naujos įmonės dažniausiai paten-
ka į 80–90 proc. įmonių sąrašą, kurios

Kaip lokaliai reklamuoti verslą?

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

1 USD (JAV doleris) – 0,85 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,67 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,61 €

M. Obstfeld perspėja, kad įvykiai Katalonijoje gali atsiliepti ir kitoms ES šalims. 
Toronto Star nuotr.

Europos Sąjungai (ES) tenkan-
čios Lietuvos eksporto ir importo da-
lys išlieka kukliausios iš Baltijos vals-
tybių. 

Sausio-liepos mėnesiais ES teko 59
proc. viso Lietuvos eksporto ir 70 proc.
viso importo. Latvijos užsienio pre-
kyboje šios dalys sudarė atitinkamai
73 proc. ir 78 proc., Estijos – 72 proc. ir
82 procentus.

Visas Lietuvos eksportas per šį lai-

kotarpį vertinimas 14,676 mlrd. eurų,
importas – 16,261 mlrd. eurų, Latvijos –
atitinkamai 6,246 mlrd. eurų ir 7,817
mlrd. eurų, Estijos – 7,323 mlrd. eurų
ir 8,591 mlrd. eurų.

Lietuvos užsienio prekybos defi-
citas sudarė 1,585 mlrd. eurų, Latvijos
– 1,571 mlrd. eurų, Estijos – 1,268 mlrd.
eurų.

BNS

Tarptautinis valiutos fondas
(TVF) perspėjo, kad stiprus Ispanijos
ekonominis atsigavimas gali būti su-
trikdytas, jeigu politinė sumaištis dėl
Katalonijos planų paskelbti nepri-
klausomybę tęsis.

TVF Europos departamento di-
rektorius Poul Thomson pabrėžė, kad,
„jeigu netikrumas užsitęs, tai gali at-
siliepti augimui ir, akivaizdu, mes
visi norime to išvengti”.

TVF rekomendacijos ir pagalba
padėjo Ispanijai atsigauti sparčiau
nei kitoms Europos valstybėms po
2009 m. kilusios ekonominės krizės.

Kalbėdamas per TVF-Pasaulio
banko (PB) metinius susitikimus Was-
hingtone, P. Thomson pabrėžė, kad Is-
panija sėkmingiau vykdė ekonomi-
nes reformas nei kitos Europos šalys.
„Ispanijoje pastebimas labai tvirtas at-
sigavimas”, – sakė jis.

Tačiau per TVF-PB susitikimus
buvo aiškiai juntamas susirūpinimas
dėl Katalonijos referendumo galimo
poveikio. 

TVF vyriausiasis ekonomistas
Maurice Obstfeld pareiškė susirūpi-
nimą dėl Katalonijos veiksmų.

„Situacija Ispanijoje iš tiesų kelia
susirūpinimą, nes kyla daug netikru-
mo tiek dėl Katalonijos, tiek dėl visos
Ispanijos ekonomikos”, – sakė jis ir
perspėjo apie galimą „išplitimo” į ki-
tas Europos šalis riziką.

„Galime tik tikėtis, kad abi pusės
nesielgs skubotai (ir) derėsis”, – sakė
pareigūnas. Ispanijos vyriausybė per-
spėjo, kad kitų metų šalies ekonomikos
prieaugio prognozė gali būti suma-
žinta, jeigu krizė dėl Katalonijos planų
paskelbti nepriklausomybę tęsis.

ELTA

TVF perspėja Ispaniją

Bitkoino vertė toliau auga įspū-
dingais tempais bei priartėjo netoli 6
tūkst. dolerių.

Pasak „CoinDesk”, vieno bitkoino
vertė pasiekė 5 tūkst. 856,10 dolerio.
Virtualioji valiuta tik vos prieš keletą
dienų pirmą kartą peržengė 5 tūkst. do-
lerių žymą.

Prieš tai bitkoinas buvo kritęs iki
5 tūkst. 674,56 dolerio už vieną bitkoi-

ną.
Valiuta sugebėjo atsigauti po stai-

gaus kritimo rugsėjo pradžioje, kurį
lėmė suaktyvėjusi Kinijos kova prieš
virtualiąsias valiutas ir pirminius
kriptovaliutų siūlymus (ICO).

Iš viso nuo metų pradžios bitkoi-
no vertė išaugo jau daugiau nei 5 kar-
tus.

ELTA

Naujas bitkoino rekordas – netoli 
6 tūkst. dolerių

Šių metų vasaros pabaigoje meti-
nis pramonės augimas Lietuvoje buvo
sparčiausiais tarp visų 28-ių Europos
Sąjungos (ES) valstybių, skelbia Eu-
rostatas.

Pramonės gamyba per metus –
rugpjūtį, palyginti su praėjusių metų
rugpjūčiu – Lietuvoje ūgtelėjo 13,1
proc.,  rodo paskelbti ES statistikos
tarnybos duomenys.

Latvijoje pramonė per metus pa-
augo 12,1 proc., o Estijoje – 4,7 procento.

Per mėnesį – rugpjūtį, palyginti su
liepa – Lietuvos pramonė išaugo 3,2
proc., Latvijoje – 1,2 proc., Estijoje – ne-
pakito.

Visoje ES pramonė per metus pa-
augo 3,9 proc., o per mėnesį – 1,7 pro-
cento.

BNS

Pramonė Lietuvoje augo 
sparčiausiai visoje ES

Lietuva pasyviai prekiauja su 
kitomis ES narėmis

Kas geriau – „Google” ar „Facebook”?
Tamsoje.lt nuotr.

išnyksta. Čia labai pasitvirtina tai-
syklė „Nėra nieko brangesnio nei ne-
mokamos moterys”.

Jūsų srityje pagrindinės daromos
klaidos dirbant su reklama, deja, jos
dažniausiai susijusios su nemokamų
reklamos variantų pasirinkimu:

1. Laukiama, kad ateis klientai, iš-
girdę kalbas „iš lūpų į lūpas”. Visi dir-
ba tokiu principu, tik reklama leidžia
susikurti didesnį pirminį srautą. Be to,
kuo gi Jūs išsiskiriate iš kitų, kad bū-
tent Jus pasirinktų?

2. Susikuriamas „Facebook” pro-
filis ir laukiama klientų iš ten. Pir-
miausia, „Facebook” lankosi dešimt
kartų mažiau žmonių nei „Google” ir
dešimt kartų daugiau tų, kas nori „ne-
mokamos” reklamos. Be to, profilis ar
tinklapis yra kaip bukletas, jei jo ne-
platinsi, jis dulkės spaustuvininkų at-
gabentoje dėžėje. Skaičiuokite ir savo
laiką, kurį sugaištate profilio ar tink-
lalapio priežiūrai. Įprastas profilis
yra geriau ten, kur sukurtas pirkėjų
srautas, nei nerandamas „supertink-
lalapis”. Srautus susikuria speciali-
zuotos svetainės.

3. Ieškoma pigiausių reklamos

variantų paskirstant po šimtą ar ma-
žiau eurų dešimčiai katalogų ar kito-
kių rinkos dalyvių. Geriau duoti vie-
nam, kuris turi didesnę mėnesinę Jūsų
srities auditoriją nei visi tie leidinukai
kartu sudėjus per metus. Be to, di-
džiausias leidinys Lietuvoje yra „Goog-
le”, turite atrinkti tuos, kas turi ar gali
sukurti geriausias pozicijas pirmuose
„Google” paieškos rezultatuose.

4. Reklamos sprendimai patikimi
„apie kompiuterius nusimanančiam”
sūnui ar dukrai, ar ką tik reklamos va-
dybą baigusiai stažuotojai. Sprendimus
priimti turite Jūs, tai Jums teks atsa-
kyti už investicijas į reklamą.

5. Reklamai pasirinkti naudoja-
mas principas – jei pasiekia mane, pa-
siekia visus. Jūsų užsakovas gali turėti
visai kitokius pomėgius, gyvenimo
būdą ir naudojamas žiniasklaidos prie-
mones.

Sergejus Jeriomenko, 
„Visas verslas”
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Praėjusį sekmadienį, spalio 15 dieną sukako lygiai 200
metų nuo generolo Tado Kosciuškos (1746–1817) mir-
ties. Lenkija, Baltarusija ir Prancūzija. Kaune ta pro-
ga surengtos iškilmės, kurių metu prisimintas le-
gendinis generolas ir jo nuveikti darbai. 

Iškilmės prasidėjo prie Kauno pilies, kur rinko-
si Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) is-
toriją puoselėjančių visuomeninių organizacijų

atstovai, karo istorijos žinovai, šauliai, savanoriai ir
visi, kam brangus T. Kosciuškos atminimas. Nema-
ža dalis susirinkusiųjų buvo pasipuošę XVIII a. pa-
baigos – XIX a. pradžios karine ekipuote. Čia nuai-
dėjo senovinių pabūklų salvės, o po to iškilminga ei-
sena pajudėjo į Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią,
kur tęsėsi karo inžinieriaus, kovų už JAV nepri-
klausomybę dalyvio, generolo, vyriausiojo Abiejų
Tautų Respublikos 1794 metų sukilimo vado Tado
Kosciuškos pagerbimo iškilmėse.

Bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už T.
Kosciušką, taip pat už visus žuvusius 1794-ųjų, 1831-
ųjų ir 1863-ųjų metų sukilimų dalyvius. Buvo prisi-
minti generolo nuveikti darbai ir nuopelnai, nema-
žai kalbėta apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės bajorus, jų pastatytas bažnyčias, kitus nuveiktus
darbus. Mišių metu pranciškonų kunigas Saulius By-
tautas sakė, kad T. Kosciuškos vardas seniai yra ta-
pęs kovų už laisvę simboliu, o jo buvusiame name
Šveicarijos Zoloturno mieste, kur generolas gyveno
prieš mirtį, dabar įsteigtas muziejus, ir virš jo lovos
kabo Vilniaus Aušros vartų Dievo Motinos pa-
veikslas. 

Pasaulyje T. Kosciuškai pastatyta apie 200 pa-
minklų, tarp jų nemažai Amerikoje – Čikagoje, Mil-
waukee, West Point karo akademijoje NY, Bostone,
Philadelphijoje, Washingtone, St. Petersburge, Det-
roite, Clevelande, jo vardu pavadintos gatvės ir
aikštės, parkai, mokyklos, Krokuvos politechnikos
institutas, taip pat aukščiausias Australijos kal-
nas, jo vardo gatvė yra ir Vilniuje. Aliaskoje yra jo
vardo sala, Indianos valstijoje – Kosciuškos sritis,
Mississippi valstijoje – jo vardo miestas. 

Po šv. Mišių pranešimą perskaitęs istorikas
Eduardas Brusokas pabrėžė, kad T. Kosciuška ne-
pastatė didelių rūmų, nesukaupė didelių turtų, vie-
toj generolo munduro vilkėjo paprasta valstietiška
miline, bet iki šiol yra ne vienos tautos gerai prisi-
menamas ir gerbiamas už nuveiktus darbus. Gimęs
neturtingoje keturių vaikų bajorų šeimoje Kosavos
miestelyje, tuometėje Lietuvos teritorijoje Brastos
vaivadijoje, kuri dabar priklauso  Baltarusijai,
mokslo kelią jis pradėjo naujai įkurtos Varšuvos Ri-
terių mokyklos kadetų korpuse ir tarp studijuojan-
čių išsiskyrė  valia, užsispyrimu bei tikslo siekimu.
1769 metais įgijęs karinį kapitono laipsnį, vėliau su
karaliaus S. A. Poniatowskio stipendija išvyko tęsti
mokslų į Prancūziją, kur 1769–1774 m. įgijo antrąjį
aukštąjį karinį inžinerinį išsilavinimą.   

T. Kosciuška Paryžiuje mokėsi ne tik karinės ar-
chitektūros, artilerijos, karo taktikos, bet ir piešimo
bei tapybos ir, tapo neblogu dailininku. Be to, jis ge-
rai grojo fortepijonu, netgi pats kūrė muziką, jis taip
pat domėjosi filosofija, politika.

Grįžęs į Abiejų Tautų Respubliką, jis negavo dar-
bo vietos kariuomenėje ir vėl emigravo į Prancūzi-
ją, o iš ten 1776 metais – į Jungtines Amerikos Vals-
tijas, kur ir prasidėjo jo šlovingas kario veiklos ke-
lias. Amerikoje tuo metu vyko nepriklausomybės ka-
ras ir jis buvo noriai priimtas į vietos kariuomenę,
kur išryškėjo pagrindinės T. Kosciuškos savybės – ra-
mus būdas, užsibrėžto tikslo siekimas, išmintis,
tikslus užduočių vykdymas. 

Dėl jo nesavanaudiškumo ir tarnavimo tėvynei
nukentėjo ir asmeninis gyvenimas – du kartus jam
nepavyko gauti mylimų moterų rankos, tad jis taip
ir liko nevedęs. Istorikai mini ir jo asmeninių sąsa-
jų su Kaunu – pasakojama, kad T. Kosciuška labai mė-
gęs Kauno midų, kuris  jam buvo siunčiamas tiesiai
iš Kauno. 

Įvairių šalių istorikai pažymi didžiulius T. Kos-
ciuškos nuopelnus Amerikai. Pirmiausia jis buvo ka-
rinės inžinerijos specialistas, rūpinęsis fortifikaci-
ja, projektavęs ir statęs gynybinius įtvirtinimus. 1778
m. T. Kosciuška tapo West Point gynybinių įtvirti-
nimų vyriausiuoju inžinieriumi, ten sukūrė įtvir-
tinimus, kurių negalėjo įveikti britai.

Istorikas dr. Eligijus Raila teigia, kad 1802 me-
tais šioje vietoje įkurtos legendinės karo akademi-
jos idėja priklauso taip pat T. Kosciuškai, kuria jis
pasidalijo su JAV prezidentu George Washington. Ir
dabar šioje visame pasaulyje žinomoje JAV karo aka-
demijoje West Point tebestovi paminklas T. Kos-
ciuškai. Jis taip pat  projektavo ir statė įtvirtinimus
Billingsport forte  New Jersey, taip pat Saratoga,
North Carolina ir kitur. Dar 1776 m. rudenį gavęs pul-
kininko laipsnį, 1783 metais jis buvo paaukštintas į
JAV armijos brigados generolus.

1784 m. iš JAV T. Kosciuška sugrįžo į gimtinę, čia
suartėjo su liberalių reformų šalininkais, manė, kad
Abiejų Tautų Respublikoje (ATR) valstiečiai, unitai
ir žydai turi gauti visas pilietines teises, rėmė libe-
ralią, pažangią 1791 m. gegužės 3 d. ATR konstituciją.

Kovojo už Lietuvos nepriklausomybę

T. Kosciuška svajojo ir aktyviai kovojo už Len-
kijos ir Lietuvos nepriklausomybę. Jis pasižymėjo
ir Lenkijos bei Rusijos karo metu 1792 m. mūšiuose
prie Zelenicų. 1793-aisiais išvyko į Paryžių prašyti
Prancūzijos revoliucinės vyriausybės paramos, ta-
čiau jos negavo ir tragiška šio karo baigtis buvo nu-
lemta. 1794 m. kovo 12-ąją Lenkijoje prasidėjo T. Kos-
ciuškos vadovaujamas sukilimas, kuris po kelių sa-
vaičių persimetė ir į Lietuvą. Atvykęs į Gardiną, Ta-
das Kosciuška, laišku kreipėsi į karius: „Lietuva!
Mano kraštiečiai ir gentainiai! Gimiau jūsų žemėje,
nuoširdi meilė tėvynei žadina manyje ypatingą pa-
lankumą tiems, tarp kurių pradėjau gyvenimą...” 

Sukilimo metu jam labai pravertė įsigyta karo
patirtis Amerikoje ir jo fortifikacijos žinios. Iš pra-
džių sėkmė lydėjo sukilėlius, kai T. Kosciuškos va-

Kaune paminėtos T. Kosciuškos 200-osios mirties metinės

Iškilminga eisena Kaune. A. Vaškevičiaus nuotraukos 

dovaujami daliniai prie Raclavicų miesto sutriuškino
rusų kariuomenę, o tai leido sukilėliams pelnyti vals-
tiečių paramą, bet jėgos buvo nelygios ir netrukus
sunkiai sužeistas T. Kosciuška buvo paimtas į ne-
laisvę, kalinamas Petropavlovsko tvirtovėje Peter-
burge. 

Atgavęs laisvę, 1796 m. pabaigoje T. Kosciuška vėl
išplaukė į JAV, kur buvo sutiktas kaip didvyris ir 1797
m. pradžioje apsigyveno Philadelphijoje. Jis artimai
bendravo ne tik su Amerikos prezidentu G. Was-
hington, bet ir su kitu prezidentu – Thomas Jeffer-
son, taip pat JAV nepriklausomybės kovose dalyva-
vusiu britų generolu Horatio Gates ir kitoms asme-
nybėmis.

„Per savo tarnystės Amerikoje metus T. Kos-
ciuška visada ilgėjosi savo tėvynės, bet kai grįžo į
Abiejų Tautų Respubliką, sužinojo, kad norint tar-
nauti reikia sumokėti nemažai pinigų, o už tarnybą
septynerius metus Amerikos kariuomenėje genero-
lui buvo sumokėta tik 6 procentai jo uždirbtų pinigų.
Be to, jis norėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje, o
jam buvo siūloma vieta tik Lenkijos kariuomenėje”, –
sakė E. Brusokas.  

Įdomu tai, kad nemažą dalį per savo gyvenimą už-
dirbtų lėšų, įskaitant ir tas, kurias jam už karinius
nuopelnus buvo dovanojusi amerikiečių valdžia, jis
testamentu paskyrė juodaodžiams iš vergijos išlais-
vinti bei jiems išmokslinti. 1798 m. gegužės pradžioje
T. Kosciuška atvyko į Paryžių, buvo susitikęs su Pran-
cūzijos imperatoriumi Napoleonu, nors nesitikėjo,
kad pavyktų atkurti Abiejų Tautų Respubliką.

Pasitraukęs iš politikos, T. Kosciuška gyveno
Prancūzijoje, vėliau Šveicarijoje, Zoloturno mieste,
kur 1817 m. spalio 15 d. ir mirė.  Jo mirtis 1817 m. ru-
denį buvo paminėta gedulingomis iškilmėmis viso-
je Lietuvoje. Visų luomų katalikai, reformatai, toto-
riai, žydai susirinko į savo šventyklas ir atidavė pa-
garbą „liaudies tėvui”, „žmoniškumo draugui”,
„laisvės bei Respublikos gynėjui”, kuris neleidęs lie-
tuviams „be garbės pražūti”. 

Lietuvos bajorų vardu Vilniaus Šv. Kazimiero
bažnyčioje per iškilmes kalbėjo Mykolas Riomeris,
kuris sakė: ,,Broliai! Lietuviai! Stovime prie kapo, su-
kurto mūsų nemirtingajam Tadui Kosciuškai at-
minti. <…> Tikra meilė – kitas, amžių nesunaiki-
namas paminklas – yra vienintelė jam [atiduodama]
mūsų pagarba, kuri brolių sielose niekada nesi-
liaus gyvavusi. Juk kai panorės tėvai ir motinos savo
vaikus prie dorybių paraginti ar mokytojai savo mo-
kiniams tėvynės meilę įkvėpti, ar vadai karių ri-
kiuotes mūšiui paskatinti, kur dar, jei ne Tado Kos-
ciuškos darbuose ir gyvenime, jie atras gentainiams
nuostabiausią pavyzdį? 

Paliko jis mūsų tautai garbę ir pasididžiavimą.
<...> Lietuvoje gimęs bajoras.. <…> kovojo už tėvų že-
mės laisvę ir vientisumą. Būdamas Washington
ginklo draugas išmoko, kaip būti laisvės ir prigim-
tų žmogaus teisių gynėju. <…> Nemirtingoji dvasia,
kurios didis vardas visada bus minimas su pagarba!
Pažvelk! Tai Lietuviai, tavo kraštiečiai <…> norėjo
Tau [paprasto bajoro kalba] parodyti tikrą ir ne-
blėstančią Brolių meilę <… > Priimk maloniai šį pa-
prastą, iš Tėvynės gėlių nupintą Lietuvišką vainiką
ir pridėk jį prie laurų, kuriais visas pasaulis gar-
bingus Tavo smilkinius puošia! Ilsėkis amžinai Gen-
tainių širdyse!”

1819 m. Kosciuškos palaikai buvo parvežti iš Švei-
carijos ir iškilmingai perlaidoti Krokuvoje, Vavelio

Bažnyčios altorių puošė T. Kosciuškos portretas.



Kastytis K. Giedraitis, gyvenantis Livonia, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsaugotą
lietuviško žodžio skambėjimą.

Romas Ankaitis, gyvenantis Walnut Creek, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 60 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už suteiktą finansinę paramą.
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MANO VIRTUVĖ

Kai užklumpa rudens darganos,
norisi šilto maisto. Šis pyragas ne tik
pamalonins jūsų akis, uoslę, bet ir su-
šildys iš vidaus. 

Reikės:
1,5 kg (3 sv) šviežių mažų aguročių
300 g (10,5 oz) riebios varškės, per-
trintos per sietelį
1 puodelio karšto vandens
200 g (7 oz) tarkuoto sūrio (geriau-
siai – Parmesano)
2 šaukštų alyvuogių aliejaus
1 šaukšto sviesto
4 šaukštų grietinėlės
pundelio šviežių mėtų
3 kiaušinių
2 česnako skiltelių
pundelio šviežių svogūno laiškų
žiupsnelio džiovinto raudonėlio
jūros druskos 
šviežiai maltų juodųjų pipirų

Orkaitę įkaitinti iš anksto iki 190
C (375 F)

Nuplautus aguročius supjaustyti

plonomis (5 mm) riekutėmis. Smulkiai
supjaustyti svogūnų laiškus, česnaką
ir mėtas.

Keptuvėje įkaitinti sviestą, su-
berti smulkintus česnaką, svogūnų
laiškus, mėtas, pabarstyti raudonėliu
ir truputį pakaitinti. Po minutės sudėti
aguročius, užpilti karštu vandeniu,
uždengti dangčiu ir kaitinti ant mažos
ugnies 15–20 min.

Pusę troškintų daržovių sutrinti
bulvių trintuve, sudėti varškę, įpilti
grietinėlę ir išmaišyti. Tuomet į trin-
tų daržovių mišinį sudėti likusias troš-
kintas daržoves, suberti pusę tarkuo-
to sūrio, padruskinti, papipirinti ir vis-
ką išmaišyti.

Didelę kepimo formą su nuįma-
mais kraštais ištepti aliejumi, pabars -
tyti  sūriu ir supilti į ją paruoštą teš lą.
Viršų apibarstyti likusiu sūriu ir pa-
šlakstyti alyvuogių aliejumi.

Kepti 25–40 minučių. Tinka valgyti
su šviežiomis salotomis. 

Skanaus!
Jūsų Indrė

Šviežių aguročių ir mėtų pyragas

A † A
ALGIRDAS BANYS

mirė 2017 m. spalio 14 d. Bloomfield Hills, MI, sulaukęs 84 m.
amžiaus.

Gyveno Bloomfield Twp., MI. Amerikoje išgyveno 57 metus.
Velionis priklausė Baltijos skautų tuntui ir Detroito sporto klu-

 bui ,,Kovas”.
Nuliūdę liko sūnėnai: Algirdas Vaitas DDM ir Rimantas Vai-

tas DDS su šeimomis bei giminės Amerikoje.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 23 d. Velionio karstas bus

atvežtas į Dievo Apvaizdos bažnyčią 9:30 val. r., kurioje 10 val. bus
aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Algirdas Banys bus
nulydėtas į Holy Sepulchre kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Val S. Bauza laidotuvių namai,  
tel. 313-554-1275

Gyvenimo palydovei 

A † A
VIRGINIJAI GURECKIENEI

mirus, mielam bendradarbiui ALGIMANTUI GU REC-
 KUI  nelengvą  atsiskyrimo  valandą  siunčiame už uo-
 jautą kun. Benedikto Andriuškos žodžiais:

,,Skaudaus ištrėmimo blaškydams naktis,
Šviesios amžinybės Jis kelia viltis”.

Marytė Černiūtė, Marija Černienė 
Rimantas Dirvonis 

Algirdas ir Ramina Marchertai

katedroje, greta kitų Lenkijos valdovų
karstų. Jo širdis į Varšuvą iš Šveica-
rijos buvo pervežta 1927 metais ir yra
saugoma koplyčioje Karališkoje pilyje. 

Laisvės sūnaus 
atminimas – gyvas

Iškilmingo minėjimo Kaune metu
susirinkusieji galėjo apžiūrėti įdomią
XVIII–XIX amžiaus kariškių kepurių
parodą, kurią iš Varšuvos specialiai at-
vežė istorikas Jacek Jaworski. „Tai
mano pagarbos ženklas Lietuvai, kuri
prisimena ir gerbia generolą”, – sakė
svečias iš Varšuvos. 

Iškilmės bažnyčioje tęsėsi ir nusi-
pelniusiems asmenims buvo įteikti si-
dabruoti generolo T. Kosciuškos vardo
garbės medaliai, kuriuos išleido LDK
Atminties rūmai. Į LDK atminties or-
ganizacijas buvo iškilmingai priimti
nauji nariai, jiems įteikti kilmės liu-
dijimai. 

Ilgametis „Amerikos balso” radijo
žurnalistas Kostas Jurgėla viename
savo reportažų yra sakęs, kad JAV pre-
zidentas Thomas Jefferson, asmeniškas
Kosciuškos bičiulis ir galbūt pirmasis
jo biografas, taip pat pamini faktą, kad
Kosciuška gimė Didžiojoje Lietuvos
Kunigaikštystėje. Th. Jefferson pamini
ir kitą įdomų faktą, kad Kosciuška
bjaurėjosi nelygybės pasireiškimais ir
panaikino baudžiavas savo dvare.

Už nuopelnus Amerikos išsilais-
vinimo kare Kongresas suteikė jam bri-
gados generolo laipsnį ir paskyrė stam-
bų žemės plotą, kur šiandien stovi Cle-
veland miestas. Angliškai rašytame
testamente Kosciuška patvarkė, kad ta
žemė būtų parduota ir pinigai naudo-
jami negrams išpirkti iš vergijos ir į
mokslus leisti. Testamento vykdytoju
T. Kosciuška paskyrė Th. Jefferson –
Amerikos Nepriklausomybės Akto au-
torių, vėliau buvusį trečiuoju Ameri-
kos prezidentu. 

Šiame testamente Kosciuška pa-
sisako gimęs Lietuvoje. Savo drau-

gams Amerikoje T. Kosciuška vėliau iš
Lietuvos rašė: „Savo prigimtimi visi
žmonės yra lygūs. Gi skirtumus daro
tik turtas ir žmogaus apšvietimas. Žo-
dis ‘valdinys’ privalo išnykti šviesiose
tautose.” Kalbinamas vadovauti Len-
kijos ir Lietuvos sukilimui, T. Kos-
ciuška pareiškė: „Už pačią bajoriją
nekovosiu. Noriu laisvės visai tautai ir
tik dėl jos sudėsiu savo gyvybę.”

Dar T. Kosciuškai gyvenant, būsi-
masis Amerikos prezidentas Th. Jef-
ferson rašė generolui H. Gates, kad
„Kosciuška yra tauriausias laisvės sū-
nus, kokį bet kada pažinojau. Ir tai to-
kios laisvės, kuri turi tekti visiems, o
ne tik nedaugeliui ir turtuoliams”.

Žurnalistas taip pat pasakojo, kad
jaunam inžinieriui ir artilerijos kapi-
tonui T. Kosciuškai prisistačius sava-
noriu amerikiečių sukilėlių štabe, ge-
nerolas G. Washington paklausė ang-
liškai nemokančio lietuvio: „Ką aš ga-
liu su tamsta daryti?” T. Kosciuška at-
sakė: „Mane išmėginti.” G. Washington
patiko atsakymas ir Kosciuška buvo pa-
skirtas inžinerijos tarnybon pulki-
ninku. Jis visiškai pateisino jam pa-
rodytą pasitikėjimą, nes suplanavo ir
įrengė amerikiečių sutvirtinimus Sa-
ratogos kautynėms ir daug kur kitur.

Jis įsitvirtinimams parinko West
Point kalnų grupę ant Hudson upės ir
ten dabar stovi garsioji West Point
karo akademija. Paminklas akademi-
joje vaizduoja generolą T. Kosciušką,
žiūrintį nuo kalno į strateginės Hud-
sono upės vingį.

T. Kosciuškos nuopelnus Amerikai
geriausiai apibūdino Kongrese JAV
Atstovų rūmų narys, vėliau tapęs  pre-
zidentu William Henry Harrison, kai
Kosciuškos mirties metinių proga 1818
m. jis pareiškė: „Kosciuška – tai kan-
kinys už laisvę. Visą gyvenimą išlaikė
garbingus principus, kurie pasireiškė
jo jaunystėje, kai jis paliko savo kraš-
tą ir mylimuosius, kad galėtų kitame
žemės pusrutulyje kovoti už žmonijos
teises.”

Senovinių kepurių paroda.
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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

� Maloniai kviečiame atvykti į Tautos fondo
labdaros renginį, skirtą paremti neįgaliems vai-
kams Lietuvoje. Jis vyks spalio 21 d., šešta-
dienį, 6 val. v. SLA patalpose, 307 West 30th
Street New York, New York 10001-2703.
Klasikine gitara ir Renesanso liutnia skambins
Jonas Kublickas. Po koncerto – vaišės. Auka:
40, 50 arba 100 dol. Aukos nurašomos nuo
valstybinių mokesčių. Apie atvykimą prašome
pranešti: info@tautosfondas.org. Daugiau
informacijos tel. 516-785-0170 (Aldona
Kulpienė).

� Lapkričio 1 d., trečiadienį – Visų Šventų-
jų diena. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Le-
monte tą dieną šv. Mišios bus aukojamos 11
val. r., 4 val. p. p. ir 7 val. v. Po kiekvienų šv.
Mišių kviečiame uždegti žvakutes už mirusius
Kryžių kalnelyje. Po 4 val. p. p. ir 7 val. v. Mi-
šių Vėlinių eisena, su maldomis ir giesmėmis,
eis į Kryžių kalnelį. Visi kviečiami dalyvauti. 

� Filatelistų draugijos ,,Lietuva” narių susi-

rinkimas įvyks lapkričio 5 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, po-
sėdžių kambaryje #102 (14911 E. 127th St.
Lemont, IL 60439). Po susirinkimo – pa-
bendravimas. Kviečiame susirinkime dalyvauti
draugijos narius ir svečius, kurie domisi 
Lietuvos filatelija.

� Lapkričio 5 d., sekmadienį, 10 val. r. Ap-
reiškimo bažnyčioje (259 North 5th Street,
Brooklyn, NY 11211) šv. Mišių metu vyks Vė-
linių paminėjimas. Uždegdami žvakutes pri-
siminsime pereitų metų mirusius parapijos na-
rius, parapijiečių gimines ir artimuosius. Po
šv. Mišių parapijos apatinėje salėje bus už-
kandžiai ir kava. 1 val. p. p. Apreiškimo baž-
nyčioje vyks solistės Juditos Leitaitės koncertas.
Visi maloniai kviečiami.

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

Lietuvių Fondo (LF) raštinėje spalio 14 d. apsilankė Čikagoje viešintis Lie-
tuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Jį lydėjo LR  generalinis
konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Susitikimo metu buvo kalbėta apie
LF dabartį ir ateities planus. Lietuvių Fonde 2009 metais įsteigtas Prezidento
Valdo ir Almos Adamkų stipendijų fondas, skirtas jaunimui, studijuojan-
čiam gamtosaugos srityje. Susitikimo metu Prezidentas V. Adamkus papildė
savo vardinį fondą nauju įnašu. LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas
nuoširdžiai padėkojo už paramą, geraširdiškumą ir nesavanaudišką pagalbą
studijuojančiam jaunimui. LF info

Prisiminkime mirusius
JAV Lietuvių Bendruomenės Palm Beach (FL) apylinkės valdyba spalio 29 d., sek-
madienį,  2 val. p. p. kviečia visus prisiminti mirusius prie laisvės paminklo Royal
Palm Memorial Gardens (5601 Greenwood Ave. West Palm Beach, FL 33407). Po to
4 val. p. p. visi kviečiai pabendrauti Cracker Barrel Old Country Store (2411  Met-
rocentre Blvd, West Palm Beach, FL 33407).

JAV LB Palm Beach apylinkės info

Šv. Andriejaus parapijos likimas – visų rankose

Philadelphijos lietuviai kviečia visus aktyviai dalyvauti sekmadieniais lietu-
viškose  10:30 val. r. šv. Mišiose ir taip padėti išsaugoti Šv. Andriejaus parapiją.
Visą spalio mėnesį visose Philadelphijos arkivyskupijos bažnyčiose yra skaičiuojami
šv. Mišių dalyviai. 

Dalyvių skaičiai peržiūrimi ir taip nusprendžiama, kurias bažnyčias uždaryti, ku-
rias sujungti. Ar mums reikalinga lietuviška Šv. Andriejaus parapija?

Šv. Andriejaus parapijos likimas mūsų pačių rankose!
Parapijos adresas: 1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130.

PA LB naujienlaikraščio „Pranešimai” info

Iš k.: LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas, LR prezidentas Valdas Adamkus ir LR
generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius.       Jūratės Mereckienės nuotr.

Lietuvių Fonde lankėsi Prezidentas Valdas Adamkus


