
Rūtos Šepetys romano herojė
sužavi kiekvieną – 2 psl. 

Tarp 12 tūkstančių pasaulio bėgikų –
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ŠIAME NUMERYJE:

Per dešimtmečius – 
šokio žingsniu – 5 psl.

Anglai turi 300 religijų ir tik vieną padažą, prancūzai – vieną religiją ir 300 padažų – Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord

Rugpjūčio 22 d. Vilniuje įtakingi NATO šalių politikai ir eks-
pertai ieš kojo atsakymų, kaip stiprinti išorinių jėgų skaldomą
euroatlantinę erdvę ir kurti Rusijos ateitį be jos dabartinio
prezidento Vladimiro Putino. 

Antrus metus iš eilės Vilniuje ren giamoje prezidento
Valdo Adam kaus tarptautinėje konferencijoje „Eu-
ropos ir transatlantinio atsparumo atkūrimas” buvo

aptartos ne tik Kremliaus sulaikymo ir atgrasymo stra-
tegijos, tačiau ir ieškota būdų, kaip demokratizuoti V. Pu-
tino valdomą Rusiją. 

Konferencijoje dalyvavo įtakingi politikai ir strategai
iš svarbiausių NATO sostinių bei aukšto rango pa reigūnai
iš Ukrainos, Sakartvelo, Mol dovos. Į konferenciją atvyko
ir di sidentai iš Rusijos.

Prezidento V. Adamkaus nuomo ne, esminis konfe-

rencijos tikslas – sustiprinti transatlantinės erdvės vie ny-
bę, kurią, pasak jo, šiuo metu skaldo įvairūs vidiniai ir išo-
riniai veiksniai. 

Konferencijos iniciatoriaus Sei mo nario Žygimanto Pa-
vilionio tei gimu, konferencijos metu priimtas do kumentas,
kuriame įtvirtinamas tarptautinės bendruomenės vaid-
muo sulaikant Putino agresiją ir brėžiamos Rusijos per-
spektyvos be Putino.

„Lietuvoje vykstantis kasmetinis ‘Sniego’ (‘Snow’) su-
sitikimas labiau koncentruojasi į įtakingų ekspertų lygį,
tuo tarpu rengiama prezidento V. Adamkaus konferenci-
ja taikosi į politinį-strateginį lygį: sukviečiant ne tik įta-
kingus ekspertus, bet ir politikus, kurie gali daryti įtaką
konkre tiems kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų
sprendimams Lietuvai naudinga linkme”, – pažymėjo Ž.
Pavilionis. – 6  psl. 

Europos ir JAV politikai ragina stiprinti ryšius

Valdo Adamkaus vardo tarptautinėje konferencijoje (iš k.): Viktoras Juščenka, Valdas Adamkus, Vytautas Landsbergis.Valdo Adam-
kaus vardo tarptautinėje konferencijoje (iš k.): Viktoras Juščenka, Valdas Adamkus, Vytautas Landsbergis.

ir 12 lietuvių
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Lietuviai nuolat, kaip tik galėdami, garsina savo šalies vardą.
Lietuvos simbolika pasipuošusių dvylikos bėgikų komanda ir
sportininkus lydintys Lietuvos atkūrimo 100-metį reklamuo-
jantys bei mūsų šalies trispalve papuošti autobusiukai rugp-

jūčio 24-25 dienomis nuolat šmėžavo visame pasaulyje gar-
siose Oregono valstijoje vykstančiose bėgimo varžybose
„Hood to Coast”. Šiais metais bėgime nuo Mt. Hood viršukalnės
iki Ramiojo vandenyno pakrantėje esančio Seaside kurortinio
miestelio  dalyvavo daugiau nei 12 tūkstančių bėgikų iš viso
pasaulio. – 4  psl.

,,Lituanicos” komanda (stovi iš k.): Vaidas Žievys, Tadas Kubilius, Benas Klastaitis, Mindaugas Paulikas, Vilmantas Babarskas,
Martin Tali, Virgilija Tali, Giedrius Zmiejevas. Pirmoje eilėje iš k. Rytis Umbrasas, Inga Kozhevnikov, Giedrė Babarskienė.  



bangą, kitaip tariant, nelabai savo gyvenimo būdu
skiriasi nuo eilinių tikinčiųjų. Tai ką daryti? Ieškoti,
kol rasime tą geriausią? Ar susitaikyti, kad ir ku-
nigas yra žmogus, kaip ir visi mes, turintis silpny-
bių, nuodėmingas ir visai ne šventasis (bent jau tol,
kol jo popiežius nepakėlė į altoriaus garbę, o tai nu-
tinka tik nukeliavus į dangaus karalystę). 

Jei mūsų parapijos klebonas neatliepia mūsų po-
reikių, paprastai keliaujame iš bažnyčios į bažnyčią,
ieškodami to, kuris nerūko, tokio, kuris, mūsų ma-
nymu, yra vertas būti pavyzdžiu katalikui ir deramai
atlieka savo pareigas. Tokio ieškojo ir anądien su-
tiktas emigrantas prie vienos Vilniaus bažnyčių. Jis,
trumpam sugrįžęs į tėviškę Žemaitijos kaimelyje, ne-
patingėjo atvykti į sostinę tam, kad išgirstų ir pa-
matytų kunigą – tą vienintelį, atitinkantį jo lūkesčius,
tą, kurio žodį išgirdo per internetą klausydamasis ra-
dijo laidų. Vylėsi gauti ir jo autografą. 

Pasirodo ir kunigai gali būti „žvaigždės”. Ar tos
„žvaigždės” tikrai gali pakeisti mūsų gyvenimą? Ar
mūsų santuoka garantuotai  tvers iki kol mirtis iš-
skirs, jei būtent tas žinomas kunigas suteiks san-
tuokos sakramentą? Ir kodėl norime brangų šeimos

narį laidoti su kunigu – „žvaigžde”, tar-
si tas kunigas gultų kartu į grabą ir už-
tikrintų mirusiajam geresnę vietą dan-
guje. Ar tiktai turime elgtis kaip toji
serganti moteris iš Evangelijos, kuri
brovėsi prie Jėzaus tikėdama, kad pa-
lietusi jo apsiausto kraštelį pagis? Bet
juk kunigas ne Jėzus! Nors gali būti,
kad tokios mūsų pastangos pasitei-
sins, kad tapsime laimingesni, gavę pa-
tarnavimus iš norimo kunigo. Tik jei
mūsų laimės, dvasinės sveikatos tva-

rumas priklausys nuo konkretaus kunigo, tai kas
bus, jei vieną dieną tas kunigas nuvils:  bus pavar-
gęs ir nenorės padėti, arba spaudoje apie jį pasiro-
dys kompromituojančios informacijos, o gal jis išvyks
į kitą miestą ar šalį arba apskritai paliks kunigys-
tę? Kas tada? 

Klausimas retorinis, tačiau aktualus, nes kai pa-
verčiame žmogų stabu, jį sudieviname, pamirštame,
kad kunigas yra tik instrumentas Dievo rankose, kad
tie stebuklai gimsta ne kunigo, bet jam į ausį šnibž-
dančio Dievo valia.Todėl manau, kad ir pokalbis su
senuku kaimo kunigu, ir išpažintis pas eilinį, niekuo
nepasižymėjusį viešumoje kunigą, ir laidotuvės ar
santuoka palydint parapijos, kuriai priklausome, kle-
bono (net jeigu jis neturi iškalbos, yra griežtas ir gal
net ne lietuvis) gali pažadinti gyvą tikėjimą Tuo, ku-
ris juos į mūsų gyvenimus ir atsiuntė. Tereikia at-
viros širdies, ramaus pasvarstymo, kas yra svar-
biausia mūsų dvasiai ir paaiškės, kad amžinai švie-
čia tik viena žvaigždė, o visas kitas „danguje” pa-
kabiname mes patys. 

Malonaus būdo, geraširdis, at-
laidus, gailestingas, išklau-
santis, dėmesingas, geras pa-

mokslininkas, kuklus, prieinamas 24
val. per parą, deramo išsilavinimo,
t.y. žino kelias kalbas ir turi meninį
skonį, sugeba atsakyti į visus teologi-
nius ir dvasinio gyvenimo klausimus,
psichologinis išprusimas būtų priva-
lumas, ir žinoma, jis turi būti hetero-
seksualus. Prisipažinsiu, neįsivaiz-
duoju, kaip paskutinis reikalavimas yra pa-
tikrinamas, turint galvoje, kad homoseksualumo
Bažnyčia nelaiko nuodėme, tik jo praktikavimą – ta-
čiau bent jau Lietuvoje visi viską apie visus žino ir
kunigo atveju iš dviejų blogybių renkasi pirmąją:
„Jau geriau, kad kunigas turėtų moterį, kad tik ne-
būtų gėjus...” . Štai tokie mūsų pagrindiniai reika-
lavimai kunigui. Nei daug, nei mažai... Juk kalba-
me apie kunigą, o tai reiškia, kad jis turi būti šven-
tesnis, geresnis, tobulesnis už paprastą mirtingąjį.
Ar pažįstame tokį savo aplinkoje? 

Pažįstu vieną, kurį veikiausiai žino, myli ir ger-
bia dauguma pirmos, antros ir trečios kartos JAV lie-
tuvių išeivių. Jis, mano galva, įkūnija visas aukščiau
išvardytas savybes, tačiau... rūko ir slepia po savo
lova saldumynus. Pastarosios aplinkybės patikrin-
ti neturėjau galimybės, bet pats viešai ne kartą apie
tai yra užsiminęs. Gerai, kad prisipažįsta, tačiau ar
jau taip sunku nerūkyti?  Juk žudo save, o tai reiš-
kia, kad nesilaiko dešimties Dievo įsakymų. Argi
dera kunigui taip elgtis? Deja, tenka pripažinti, kad
ir kunigai rūko, vartoja alkoholį, net keikiasi, neretai
vairuoja automobilį neleistinu greičiu, mėgsta pra-
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Greitai ekranuose pasirodys vai dybinis kino fil-
mas, režisieriaus Ma riaus Markevičiaus iš Los An-
geles pa statytas pagal Amerikos lietuvės rašytojos
Rūtos Šepetys romaną „Tarp pil kų debesų” apie
paauglės mergaitės išgyvenimus tremtyje – at-
šiauriame Sibiro šiaurės krašte. Laukdami filmo
premjeros susipažinkime su „originalu” – buvu-
sia tremtine Irena Sau lute Valaityte-Špakauskiene, ku-
rios pasakojimo įkvėpta R. Šepetys sukūrė ro-
maną, tapusį pasauliniu bestsele riu. I. Špakaus-
kienės – guvios ir žo dingos 90-metės pasakoji-
mai sužavi kiek vieną, kuris apsilanko Rumšiškių
buities muziejuje ir užklysta į čia tremtinių Šiau-
rėje išgyvenimams ilius truoti pastatytą Sibiro gy-
ventojų jakutų būstą – jurtą, kurioje ji dirba eks-
kursijų vadove.

Prieš metus Lietuvos televizija rodė žurnalistų
Giedrės Baltrušytės ir Pauliaus Dautarto re-
portažą, kuria me kalbino romano „Tarp pilkų

de besų” herojės prototipu tapusią trem tinę.  Irutė,
tuomet 13-metė paauglė, su mama ir 16-mečiu bro-
liu Romu, atskirti nuo tėčio – Lietuvos kariuo-
 menės karininko, kuris žuvo lageriuo se, 1941-ųjų bir-
želio 14-ąją gyvuliniu vagonu buvo išvežti iš Lietu-
vos. „Kai jau mus pakėlė naktį ir pro duris va rė, spė-
jome suknelytes apsivilkti ir į basutes įsispirti. Ma-
mytė pasigriebė nuotraukų albumą, ne kokį daiktą,
ir sustingo ant slenksčio. Tėveliui neleido atsistoti

Rūtos Šepetys romano herojė gyvenime

šautuvus įrėmę, neleido jam net sukrutėti, tai jis,
ant tos kė dės sėdėdamas, ir sako – padėk, vis tiek
tuoj sušaudys, gal saviškiams liks atminimas”, – re-
portaže pasakojo I. S. Valaitytė-Špakauskienė. 

Tėvelį mergaitė dar kartą matė Naujojoje Vil-
nioje, kur buvo rikiuojami prieš kelionę į Rusijos gi-
lumą traukinių ešelonai. Ji bėgiojo tarp geležinke-

lio bėgių ir šaukė jo pavar dę. Ir iš vieno vagono jis
atsišaukė. Pro lentų plyšį jie trumpai susikal bėjo. Jis
ištarė paskutinius šeimai skir tus žodžius ir padavė
vestuvinį žiedą: „Gal mamytė valgyti gaus... Ir dar
pasakyk Romui, kad dabar jis vietoj manęs tavim ir
mamyte rū pinasi”. 

I. S. Špakauskienė skaitė R. Šepe tys knygą, jai
teko pabendrauti ir su filmo režisieriumi, scenaris-
tu bei su ją vaidinančia aktore. Ji patvirtina, kad ro-
mano autorė istorinių faktų neiškraipė, tik juos in-
terpretavo me niškai. „Dokumentikos apart moksli-
ninkų dabar niekam nereikia, – sa ko buvusi tremtinė.
– Rašytoja nebū tų išgarsėjusi ir niekas knygos nebūtų
skaitęs, jeigu ji būtų patei kusi dokumentiškai. Jai šlo-
vė ir gar bė, kad ji ėmėsi temos, kuri Lietuvoje nela-
bai rūpi. Atsiminimus taip – rašo partizanai, rašo
tremtiniai, jų yra daug, bet jie nėra rašytojai”.

Sulaukusi vos 44-erių Irutės ma ma mirė iš bado,
jie su broliu 1947-aisiais į Lietuvą grįžo nelegaliai. Ji
prisipažįsta turėjusi angelą sargą (nors nežino kokie
jo sparnai), nes jai pasisekė: „Visoje šitoje bėdoje aš
ma tau ištisus stebuklus. Kitiems atrodo sutapimai...
Bet kai aplinkui miršta vaikai, draugai, su kuriais
tu dirbi, suguldyti krūvomis, išlikti gyvam... ste-
buklas. Išlikau. Gaudė dar ilgai ir čia. Kai ką paga-
vo... Aš išlikau...”

1989 m. I. S. Špakauskienė nuvy ko į tas vietas Si-
bire, kur buvo iš trem ta ir per stebuklą rado mamos
kapą nepažymėtoje vietoje prie Lap te vų jūros ir par-
vežė jos palaikus į Lietuvą. 

Nukelta į 10 psl.

Rūta Šepetys su „Tarp pilkų debesų” herojės prototipu –
buvusia tremtine Irena Saulute Valaityte-Špakauskiene.
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N U O M O N Ė S   I R   K O M E N TA R A I

EUGENIJUS ŽMUIDA

Arvydas Juozaitis – ryški ir gerb tina asmenybė mūsų
istorijoje. Gal būt ji sužibs dar ryškiau ateityje, jei ne-
padarys didelių taktinių klaidų, ku rios ypač skaudžios
politikoje. 

Neseniai Arvydas dalyvavo Tau tininkų partijos,
pasisakančios prieš dvigubą pilietybę, sąsk-
rydyje. Ten dar labiau sutvirtėjo jo neigiama

nuo stata dvigubos pilietybės atžvilgiu. Netrukus pa-
sirodė straipsnis „Dvi gubos pilietybės spąstai”
(www.delfi.lt 2018 m. rugpjūčio 22 d.), kuriame tvir-
tinama, jog dviguba pilietybė – tai kelias į Lietuvos
galutinį išvalstybinimą, tai pataikavimas glo balis-
tams ir eurocentristams. Kalti nami žalieji, kon-
servatoriai, libera lai, tvirtinama, jog tarpukariu iš
valstiečių kilę inteligentai ir apskritai „valstiečiai
išsaugojo tautinę lietuvių kultūrą”. Teigiama, jog ne-
atlikta jokių tyrimų, kiek žmonių nori dvi gubos pi-
lietybės, ar tai išties sustip rins ryšius su Lietuva,
kiek ji reika linga ir ar prasminga, tik primenama,
jog Konstitucinis Teismas – prieš. 

Daugelis šių teiginių ir šaukinių yra keisti ir ne-
tikėti, skuboti, ypač pamenant, jog Juozaitis – ne tik
karštas Lietuvos patriotas, bet ir politiko patirtį tu-
rintis filosofas, kuriam pirmiausia derėtų išklausyti
abi puses. Jo baimės yra teorinės ir didele dalimi –
spekuliatyvios. Ne teoriškai, bet praktiškai ir be ty-
rimų akivaizdu, kad kaip tik dvigubos pilietybės ne-
buvimas žudo Lietuvą ir yra kelias į Lietuvos iš-
nykimą. Dviguba pilietybė šį procesą gali pristab-
dyti, gal net visiškai sustabdyti. 

Laikotarpyje nuo 1990 metų Lie tuvos, o kartu ir
visos Europos istorijoje, mano nuomone, buvo pa-
darytos dvi mūsų atžvilgiu lemtingos klaidos. Lie-
tuviai emigruoti (iš pradžių ne emigruoti, tik užsi-
dirbti ketinta) pra dėjo nuo 1991–1992 metų, tačiau
apie emigraciją gerą dešimtmetį Lietuvoje buvo ty-
lima kaip apie kokią gėdą – nors emigrantų skaičius
jau siekė šimtus tūkstančių, tokia problema tarytum
neegzistavo, į ją nebuvo krei piama dėmesio, nors jau
tada, apie 1996–1999 metus, pribrendo dvigubos pi-
lietybės poreikis: Amerikoje atsi dū rę negalėjo pa-
simatyti su tėvais, jau nos mamos negalėjo grįžti pas
paliktus mažamečius vaikus. Prieš dvigubą pilietybę
griežčiausiai pasi sakė įtakingiausias šio laikotar-
pio politikas Vytautas Landsbergis, gąsdindamas
„rusų korta” – neva daug lietuvių per tremtis atsi-
dūrė Rusijos gilumoje, sukūrė šeimas, nutautėjo, o
dabar šie tūkstančiai lietuvių kilmės rusų imsią
plūsti į laisvą Lietuvą. Ar taip būtų atsitikę, labai
didelis klau simas, bet faktas toks, jog pilietybės ne-
galėjo gauti ir senosios kartos išei viai, dešimtmečius
svajoję apie lais vą Lietuvą ir kai kurie net išsaugoję
savo ar savo tėvų senus lietuviškus pasus. Daugelis
jų jau mirė, taip ir negavę to „paskutinio patepimo”
– ne palaikę rankose laisvos Lietuvos paso. Tai buvo
kiaulystė jų atžvilgiu, kaip, beje, dabar yra dabar-
tinių emigrantų atžvilgiu. 

Europa irgi padarė klaidą, pasielgė su mumis
negražiai ir dabar už tai moka. Iki pat 2004 metų, kol
netapo me Europos Sąjungos nariais, lietuviai Va-
karų valstybėse dirbo nelegaliai, ten buvo gaudomi
ir deportuojami – lyg kokie gyvuliai. Po to vėl va-
žiuodavo į Vakarus, geriau slapstėsi ir panašiai. Taip
elgiamasi buvo ne tik su lietuviais, bet ir su daugeliu
Rytų Europos šalių piliečių. Ir čia norėčiau at-
kreipti dėmesį – Europos šalių piliečių. Tai yra tų,
kuriems europi nės vertybės, Europos kultūra, me-
 nas, literatūra buvo ir yra jų dvasinė būtis, jų išsi-
auklėjimas ir išprusimas. Buvusiems už geležinės
uždangos Europos kultūra buvo tai, ko jie ilgėjosi,
troško, siekė, „ale to negalėjo nė vienu būdu gauti”.
(pakartojant Mažvydą). Taigi šių Europos kultūra
persiėmusių žmonių Vakarų Europa neįsileido, bet
įsileido azijiečius ir afrikiečius, daugiausia mu-
sulmonus, kuriems Europos kultūra yra tuščias žo-
džių sąskambis, o daugeliui – kul tūra, prieš kurią
reikia kovoti. Nese niai teko būti Paryžiuje – rada-

Dėl dvigubos pilietybės – 
atviras laiškas Arvydui Juozaičiui 

rų pa tikros prie muzie-
jų, automatais ginkluoti
vyrai žmonių susibūri-
mo vie tose – kasdieniai
vaizdai. Gatvėse – mar-
gaspalvė minia. Tačiau
rasinė di ferenciacija, ne
priverstinė, bet sava no-
riška, – muziejuose. Čia –
vien baltaodžiai ir japo-
nai. Neteko pastebėti nė
viename muziejuje mu-
sulmono ar musulmonės,
juodaodžiai – nebent tarp
muziejaus tarnautojų.
Liuksem burgo sode suti-
kome darželinukų gru pę
– baltų vaikiukių gal pen-
ki iš penkiolikos. Po futbolo čempionato pasaulį ap-
skriejo dvi fotografijos su pasaulio čempionų nuo-
traukomis – Prancūzijos rinktinė 1986 ir 2018 me tais.
Kas nematė, siūlyčiau pasižiū rėti. 

Beje, apie sportą ir tarpukarį. Krepšinį, kaip dar
ne vieną šaką, Lie tuvoje išpopuliarino Amerikos lie-
tuviai. Arvydui, kaip buvusiam spor tininkui, turbūt
nereiktų priminti, jog 1937 ir 1939 metų Europos čem-
pionės – Lietuvos rinktinės – žaidžian čiais treneriais
buvo Amerikos lietuviai: Feliksas Kriaučiūnas, Pra-
nas Lubinas (pastarasis tuo metu buvo ir olimpinis
čempionas, 1936 metais iškovojęs auksą Berlyne su
JAV rinktine). Steponas Darius ir Stasys Gi rėnas
buvo Amerikos lietuviai, JAV buvo sukonstruota ir
„Lituanica”. 

Nors pavieniai emigrantai iš Lietu vos Amerikoje
pasirodė po Abiejų Tautų Respublikos žlugimo, ma-
sinė emigracija akivaizdi tapo XIX amžiaus pabaigoje.
Jau tada JAV buvo leidžiama lietuviška spauda,
knygos (draudžiamos Lietuvoje), statomi spektakliai,
vyko kultūrinis gyvenimas. Prasidėjus Didžiajam ka-
rui (Pirmajam pasauliniam), Amerikos lietuviai iš-
tisai aukojo lėšas nukentėjusiems nuo karo šelpti
(karo metu Lietuva nepaprastai skurdo, alinama vo-
kiečių okupacinės valdžios, miestai dažnai badavo;
trečdalis milijono lietuvių buvo pasitraukę į Rusijos
gi lumą, kur jiems ypač reikėjo para mos, reikėjo or-
ganizuoti jų buities ir gyvenimo, švietimo sąlygas).
Ameri kos lietuvių fondai palaikė lietuvius studen-
tus, siekiančius išsilavinimo Vakarų Europoje –
Šatrijos Ragana, Vincas Mykolaitis-Putinas ir de-
šimtys kitų gavo stipendijas, kurios leido ne tik mo-
kytis, bet ir dalyvauti bo he miškame pokario Euro-
pos meninin kų gyvenime tokio gyvenimo mėgė-
jams – išsikeitę po penkis dolerius, tiek Balys Sruo-
ga, tiek Kazys Binkis galėjo neblogai paūžti. 

Beje, 1918 me tų Nepriklausomybės Aktą pasirašė
žmonės, kuriuos galime vadinti išei viais – išsilavi-
nimą jie gavo ne Lie tuvoje, kurioje nebuvo aukštų-
jų mo kyklų, bet svetur, dauguma svetur gyveno ir dir-
bo. Pagaliau po Antrojo pasaulinio karo daugia-
tūkstantines DP stovyklas vėl priėmė Amerikos ar
kitų šalių lietuviai – nė vienas pilie tis negalėjo iš-
silaipinti JAV, neturėdamas ten gyvenančio piliečio
kvietimo ir garantijos. Be šio išeivių geranoriškumo
neturėtume savo egzodo meno, literatūros, kuri XX
amžiaus antrojoje pusėje ilgą laiką buvo gero kai ver-
tesnė už kuriamą sovietinės okupacijos sąlygomis.
Mūsų išeivijos indėlis į Lietuvos istoriją ir kultūrą
yra mažai tyrinėtas ir įvertintas. Lie tuvai, esančiai
nesaugioje zonoje, tu rėti stiprią ir ne priešiškai nu-
sitei kusią diasporą užsienyje, galingiausiose pa-
saulio valstybėse, tiesiog bū tina – tai turėtų būti aki-
vaizdu bet kuriam strategiškai mąstančiam po-
 litikui. 

Ir dabartiniai mūsų emigrantai, perėję pažemi-
nimo ratus užsienyje, niekinti ir niekinami mūsų ži-
nia sklaidoje, bet daug iškentę ir daug pasiekę savo
jėgomis, yra mūsų arti mieji, mūsų broliai ir seserys,
tėvai ir vaikai. Jų siunčiami pinigai, iš kurių pasi-
šaipote, nėra sukišami į pilvus – jie patenka į apy-
vartą, vadinasi, ir už juos „tiesiami keliai, saugoma
ir ugdoma kultūra, mokykla, sveikatos apsauga”. 

Didžiausias kiekvienos tautos turtas yra jos
žmonės. To nesuvokti gali tik labai nebrandžios
tautos. Žydai nuo 1949 metų kviečia iš viso pasaulio
nors menkiausius giminystės saitus įrodančius pi-
liečius, nesvarbu, kelintos kartos, sovietinio ar af-
rikietiško mentaliteto, seniai nebemokančius jidiš ar
hebrajų kalbos, apgyvendina ir moka jiems pinigus
vien už tai, kad gyventų Izraelyje, ap moka jų moks-
lą ir kitus dalykus. Ga lime sakyti, jog žydai gali sau
leisti, nes yra turtingi, valdo milijardus. Tačiau
mūsų padėtis kol kas žymiai geresnė – mums nerei-
kia mokėti, mes netgi patys gauname pagalbą, sulau -
kiame investicijų iš išeivijos. 

Dabar tiniai išeiviai – tiek Europoje, tiek Ame-
rikoje – seniai nėra (išties nie kad ir nebuvo) tik vi-
suomenės at matos, neišprusę ir politikoje nieko ne-
susigaudantys juodadarbiai. De šimtys, o gal ir šim-
tai tūkstančių jų jau gavę naują ar papildomą išsila -
vinimą užsienyje, įgiję ar išmokę nau jų profesijų,
moka po kelias kal bas, turi firmas, mokslinius var-
dus ir taip toliau. Ir išeivių „kokybė” su laiku tik
augs, atsiras naujų greimų, kavolių ir gimbutienių.
Pagaliau, jie yra, jei jau matuosime pinigais, bent de-
šimtis kartų turtingesni už Lietu voje gyvenančius –
savo gyvenimo są lygas susikūrę be Lietuvos valdžios
pagalbos.

Mūsų kaimai jau tušti, baigia ištuštėti ir mies-
teliai – Jūs pats, Arvydai, rodos, esate apie tai kal bė-
jęs. Kas juose dar gyvena? Ten gyvena emigrantų –
esamų ar būsi mų – tėvai, seneliai. Ir šie emigrantai
tebesvajoja grįžti į Lietuvą, į kaimus, gyventi ar bent
turėti čia po antrą namą, juo rūpintis, prižiūrėti ir
puo selėti. Į tai nevalia neatsižvelgti, mes neturime tei-
sės nesuteikti jiems dvigubos pilietybės (daugumai
terei kia leisti ją išsaugoti). Nedarykime dar vienos
kiaulystės. Tiesą sakant (tai, Arvydai, gerai žinote),
ji jau da roma – dešimtys tūkstančių litvakų, niekad
Lietuvoje nebuvusių, nepažįstančių jos kultūros ir
nemokančių kalbos, gauna tą taip branginamą pi-
lietybę „išimties tvarka”.

Dvigubą ar net trigubą pilietybę įteisinusios dau-
gybė valstybių – tai nėra nežinoma ir neišbandyta
praktika, kad reiktų bijoti neprognozuojamų pada-
ri nių. Žmogus turi teisę (dar yra ir žmo gaus apsi-
sprendimo teisė) pasi rinkti, kurioje kariuomenėje tar-
nauti ar kurioje šalyje kaupti pensiją. Tačiau Lietuva
dėl to tikrai nenukentės. Nukentės, jei emigrantai (o
emigruoti pasiruošusių pilnos mokyklos) negalės pa-
sirinkti. Todėl man nesuprantamas toks priešišku-
mas savo tautiečiams, ypač deklaruojant savo tauti-
nį patriotizmą. 

Dabartinė politinė situacija pir mą kartą per šios
nepriklausomybės laikotarpį tokia palanki įteisin-
ti dvi gubą pilietybę, kurios poreikis ir vienos, ir ki-
tos pusės atžvilgiu seniai yra tiesiog degantis. Ir bus
labai skaudu, jeigu Jūs, gerbiamas Arvy dai, stosite
prieš. Jeigu Lietuva ir to liau kirs šaką, ant kurios pati
sėdi. 

Eugenijus Žmuida – Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos instituto Naujosios literatūros skyriaus mokslo
darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras.
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„Lituanica” – viena iš stipriausių

JAV Lietuvių Bendruomenės Port-
lendo apylinkės bėgimo entuziastų su-
burta „Lituanicos” komanda puikiai
pasirodė šiose varžybose. Estafetinia-
me bėgime, kuris tęsėsi pusantros pa-
ros ir nenutrūko nei dieną, nei naktį,
lietuviai bėgikai įveikė 199 mylių (be-
veik 320 kilometrų) distanciją. Mūsų
tautiečiai šį atstumą nubėgo per 27 va-
landas 47 minutes bei 19 sekundžių ir
užėmė 169 vietą iš varžybose dalyva-
vusių 1148 komandų. Tai puikus re-
zultatas. Palyginimui: nuo pirmosios
vietos laimėtojų lietuviai atsiliko be-
veik 10-čia, o paskutiniąją vietą už-
ėmusią komandą aplenkė maždaug 12-
ka valandų. 

Lietuvių bėgikų komanda, pasi-
vadinusi „Lituanica” šių metų startą
dedikavo atkurtos Lietuvos valstybės
šimtmečio jubiliejui paminėti, taip
siekdama dar labiau garsinti Lietuvos
vardą Jungtinių Valstijų Šiaurės Va-
karų pakrantėje. Savo pasiektu rezul-
tatu lietuviai džiaugiasi ir didžiuojasi. 

Bėgo ir dieną, ir naktį

„Lituanicos” komandoje bėgo ir
Lietuvos ambasados Vašingtone dip-
lomatas Tadas Kubilius. Jis „Drau-
gui” pasakojo, kad kiekvienas ko-
mandos narys turėjo įveikti tris skir-
tingo lygio etapus – nuo lengvesnio iki
sunkiausio, kurio metu teko bėgti į kal-

Tarp 12 tūkstančių pasaulio bėgikų – ir 12 lietuvių
ną. Lietuvių komanda pasiskirstė į
dvi grupes. Kol vienas grupės narys
bėgo, kiti tuo metu ilsėjosi ir savo eilės
laukė važiuojančiame autobusiuke.
Taip kiekvienas bėgikas, įveikęs tris
skirtingas distancijas, iš viso nubėgo
po maždaug 15,5 mylios. 

„Pirmąjį savo etapą pradėjau prie-
temoje ir baigiau jau tamsoje. Dar vie-
ną iš trijų etapų užbaigiau švintant. Tai
nebuvo pačios sunkiausios ar sudėtin-
giausios varžybos, kuriose man yra
tekę dalyvauti. Tačiau joms rengiausi,
treniravausi visą vasarą. Viską kiek ap-
sunkino tai, kad prieš pat varžybas bu-
vau grįžęs iš Lietuvos, todėl organizmas
nebuvo apsipratęs su laiko juostų skir-
tumų sukeltais nepatogumais”, – dali-
josi varžybų įspūdžiais T. Kubilius. 

Jis pridūrė, kad komandos bran-
duolį sudarė Vakarų pakrantėje gyve-
nantys tautiečiai. Lietuvių komanda
„Lituanica” šiose varžybose dalyvavo
jau penktą kartą.

37 kartą vykęs „Hood to Coast” es-
tafetinis bėgimas yra ilgiausias pagal
distanciją  tokio pobūdžio bėgimas pa-
saulyje Praėjusiais metais „Lituanicos”
sudėtyje bėgo Lietuvos Respublikos
generalinis konsulas Darius Gaidys,
šiose varžybose yra dalyvavęs ilgų dis-
tancijų bėgikas Aidas Ardzijauskas,
šiais metais Lietuvos šimtmečio proga
įveikęs distancija nuo Dakaro iki Vil-
niaus. „Lituanicos” bėgikų komandos
dalyvavimą varžybose parėmė lietu-
viškus maisto produktus į JAV im-
portuojanti įmonė BANDI ir Lietuvių
Fondas.

Viena iš daugelio 199 mylių ilgio trasos dalių. Lietuvių komandos autobusiuko dizainas – įkvėptas lietuviško entuziazmo ir patriotiz-
mo. LR�ambasados�Washingtone�nuotr.�

Oregone – lietuviškų 
aktualijų gausa

LR ambasada Washingtone prane-
šė, kad, ankydamasis Oregono valstijoje,
T. Kubilius rugpjūčio 23 dieną susitiko
su  JAV Lietuvių Bendruomenės Port-
lando apylinkės diasporos atstovais.
Susitikimo metu buvo aptartos JAV
Šiaurės Vakarų pakrantėje gyvenančių
lietuvių aktualijos ir pasiruošimas už
mėnesio Portlande organizuojamai pir-
majai XXII-os Jungtinių Valstijų Lie-
tuvių Bendruomenės Tarybos sesijai.
Šio miesto lietuviai susitikime paminėjo
Juodojo kaspino dieną ir prisiminė

prieš 29 metus vykusį Baltijos kelią.
T. Kubilius Portlande įkurtos li-

tuanistinės mokyklos “Atžalynas” va-
dovei Ingai Sadaunykaitei-Koževnikov
perdavė lietuviškų knygų ir tautinės at-
ributikos. Lietuvos ambasados atstovas
Portlande taip pat susitiko su ŠAL-
FASS Centro valdybos pirmininku ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Val-
dybos atstovu sporto reikalams Lau-
rynu R. Misevičiumi, su kuriuo aptarė
bendradarbiavimą su Lietuvos amba-
sada Vašingtone ir rudenį rengiamo
Ambasadoriaus taurės krepšinio tur-
nyro organizavimo klausimus. 

Asmenukė prisiminimui iš 2018-ųjų „Hood to Coast”.

Mes mylime Lietuvą ir jaučiamės šaunūs. Iš susitikimų su JAV Lietuvių Bendruomenės atstovais.
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Po 2018 m. balandžio 28 d. vykusio metinio Lietuvių
Fondo (LF) narių suvažiavimo buvo išrinktas naujas
LF valdybos pirmininkas. Juo tapo ilgametis Pelno
skirstymo komisijos Sti pendijų pakomisės pirminin-
kas Tauras Bublys. 

LAIMA APANAVIČIENĖ

– Šių metų balandžio 28 d. buvote išrinktas LF valdybos
pirmininku. Kokiomis aplinkybėmis sutikote užimti šį postą? 

– Kandidatuoti į LF valdybos pir mininkus mane
paragino LF tarybos nariai. Tiesą pasakius, malonu,
kad buvo pareikštas toks pasitikėjimas manimi.

– Nuo vaikystės dalyvaujate lietuviškoje veikloje. Tai
buvo Jū sų pasirinkimas ar tėvų noras, kad vaikai augtų lie-
tuviais? 

– Žinoma, pirmiausia tai buvo mano tėvų ir se-
nelių noras, kad aš ir mano seserys dalyvautume lie-
tuviš koje veikloje. Kai buvau studentas, man teko
trumpam mokytis Vilniaus universitete. Nuo to lai-
ko aš pats daugiau pradėjau domėtis Lietuvos kul tūra
ir kalba.

– Ką Jums reiškia būti lietuviu?
– Manau, kad esu Lietuvos patrio tas, Be to, man

svarbu išlaikyti lie tuvišką tautinę tapatybę ir ne-
nutraukti ryšių su Lietuva.

– Kaip Jūs atėjote į LF? 
– Į LF atėjau paragintas buvusio LF valdybos pir-

mininko Ramūno Astrausko. Jis man pasiūlė vado-
vauti Pelno skirstymo komisijos Stipendijų pakomisei. 

– LF pernai atšventė savo 55-metį. Kiek plačiai esa-
te susipažinęs su LF veikla?

– Mano pažintis su LF prasidėjo dar studijų lai-
kais, kai aktyviai dalyvavau JAV Lietuvių jaunimo
sąjungoje.

Nemažai apie LF sužinojau ir iš savo tėvų, kurie
buvo aktyvūs JAV Lietuvių Bendruomenės ir LF na-
riai.

– Ne vienerius metu buvote LF Pelno skirstymo ko-
misijos Stipen dijų pakomisės pirmininku. Papa sakokite skai-
tytojams, koks tai darbas? 

– Stipendijų skirstymas – sudė tingas ir daug lai-
ko užimantis darbas. Bandome atidžiai ir objektyvai
perskaityti ir įvertinti kiekvieno studento prašymą. Dėl
lėšų stokos ne visus prašymus galime patenkinti, to-
dėl visi komisijos nariai turi dirbti labai dėmesingai.

Studentai – mūsų ateitis, kuri labai svarbi LF, jie
– būsimi LF nariai ir šios organizacijos vadovai 

– ,,Atėjus į valdžią” dažnai no risi padaryti kažką nau-
jo. Ko pirmiausiai imsis naujoji komanda, kokius matote pa-
grindinius užda vi nius?

– Vienas pagrindinių mūsų užda v inių – į LF veik-
lą įtraukti kuo daugiau jaunesnės kartos lietuvių ir
naujosios išeivijos atstovų (naujoji emigracijos kar-
ta). Reikalinga jaunesnę kartą supažindinti su LF
veikla. Jie tęs mūsų Fondo steigėjų pradėtus darbus.

– Kokią matote LF reikšmę JAV, Lietuvoje ir pasaulio
bend ruomenėse? 

– LF kaip viena didžiausių ir įtakingiausių ne-
vyriausybinių organizacijų atlieka labai svarbų dar-
bą išlaikant ir puoselėjant lietuvybę už Lietuvos ribų,
ypatingai JAV. Dosnių LF narių ir rėmėjų sukaupto
kapitalo palūkanomis LF dosniai remia litua nistinį
švietimą, kultūrą, mokslą, me ną, jaunimą ir visuo-
meninę veiklą išeivijoje. Be šios finansinės paramos
vargu, ar išsilaikytų lietuviškos organizacijos išei-
vijoje. Tad LF reikšmė tikrai  yra labai svarbi.

– LF valdybos pirmininkas – tai visuomeninės parei-
gos. Tačiau dar reikia ir duoną užsidirbti, ir pailsėti. Pa-
pasakokite skaitytojams, ką dirbate, koks Jūsų laisva laikis?

– Turiu savo verslą. Mano foto studijos pagrin-
diniai klientai yra reklamų agentūros ir firmos.
Jiems kuriu reklamines nuotraukas.  

Laisvalaiki su žmona Rūta mėgs tame dalyvauti

Kansas City lietuvių tautinių šokių grupė „Aidas”
rugpjūčio 19 dieną pasirodė kasmetiniame Kansas
City festivalyje, skirtame pasidžiaugti turtingu etniniu
paveldu – Ethnic Enrichment Festival. Šioje šventėje
grupės šokėjai dalyvavo jau 37-tus metus iš eilės! „Ai-
das” savo veiklą pradėjo 1981 metais, vadovaujamas
Anita Strumillo, ir šis pasirodymas buvo jau 325-ta-
sis per visą ansamblio gyvavimo istoriją.

Nuo 2010 metų šokių grupei vadovauja Joseph
and Nancy Stegeman. 
„Mums labai patinka tai, ką mes darome – pa-

tinka šokti, mes mėgstame vienas kito draugiją. Ir
žiūrovai tai pastebi – dažnai girdime tokius pasi-
sakymus. Pirmuosius 29-erius metus ansambliui
vadovavusi Anita visuomet mums sakydavo, kad tai
ir yra liaudies šokių esmė”, – sako Nancy Stegeman. 

Šių metų festivalyje „Aidas” ne tik šoko, bet ir
turėjo lietuvišką stendą, pristatantį mūsų kultūrą.
Viso šiemetiniame Ethnic Enrichment Festival
Kansas City savo stendus parengė 50 etninių gru-
pių, pasirodė 42 šokių ansambliai.

Nancy Stegeman inf.

LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys.  LF�archyvo�nuotr.

Svarbu išlaikyti
lietuvišką 
tapatybę

Šokio žingsniu nueitas 
ilgiausias kelias!

Šokių grupė „Aidas” jau 37-tus metus iš eilės šoko Kansas City etniniame festivalyje.

Kasmet rengiamas Ethnic Enrichment Festival – tikra kul-
tūrų vaivorykštė.    N.�Stegeman�ir�Sam�Gaid�nuotraukos

Čikagos kultūrinia me gyvenime.  Lankome teatrus,
koncertus, meno parodas. Dar vienas mūsų pomėgis
– kelionės. 

– Ko norėtumėte palinkėti esamiems ir būsimiems LF
nariams? 

– Linkiu kad esami nariai ne tik patys aktyviau

įsijungtų į LF veiklą, bet ir paskatintų kitus tapti LF
nariais. Kaip skelbia LF šūkis, Fondo veikla auga ir
stiprėja tik perduodant lietuvybės deglą „Iš kartos
į kartą”, tad nesustokime pusiaukelėje.

– Dėkoju už pokalbį ir linkiu Jums ir Jūsų komandai
gražių sumanymų ir darbų. 
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Trys svarbiausios temos

Konferencijoje buvo numatytos trys diskusijų te-
mos. Diskusijoje da lyvavę politikai ir ekspertai ta-
rėsi, kaip sustiprinti Europos ir JAV vie nybę bei at-
sispirti ypač stipriems išorinių jėgų bandymams su-
skaldyti euroatlantinę erdvę. 

Lietuvos poziciją šiuo klausimu pristatė Vy-
tautas Landsbergis, jam antrino įtakingas Vokieti-
jos krikš čionių demokratų užsienio politikos ar-
chitektas, Europos Parlamento na rys Elmar Brok.
Taip pat šioje dis kusijoje pasisakė ekspertai iš Vo-
 kietijos, JAV, Prancūzijos.

Antrojoje konferencijos temoje diskutuota, kaip
sugrąžinti ES ir NATO plėtrą į didžiųjų ES ir NATO
sostinių darbotvarkes ir kaip stabdy ti ekspansyvią Ru-
sijos politiką Euro poje. Apie tai kalbėjo buvę JAV pre-
zidento George Bush patarėjai, buvęs Ukrainos pre-
zidentas Viktoras Juš čenka, buvęs Jungtinės Kara-
lystės valstybės sekretorius seras Malcolm Leslie Rif-
kind ir kiti įtakingi Euro pos valstybių politikai. 

Konferencijoje buvo keliamas klausimas, kaip
nepasiduodant Krem liaus įtakai Rusiją padaryti de-
mokratiškesnę ir europietiškesnę. Šios temos pa-
grindu uždaroje konferencijos sesijoje buvo pa-
ruoštos reko mendacijos Vakarų politikams, kaip su-
formuoti ilgalaikę Vakarų politiką dėl Rusijos. 

Paskutinėje konferencijos dalyje pasisakė įta-
kingas JAV Kongreso narys nuo Pennsylvanijos
Tom Mari no, diplomatas taip pat iš JAV David Kra-
mer, buvęs Pasaulio Lietuvių Ben druomenės akty-
vistas Jonas Prunskis, dabar dirbantis JAV prezi-
dento Donald Trump administracijoje, Lietuvos
Respublikos garbės konsulas Aspen, Colorado, o taip
pat bu vęs Lietuvos premjeras Andrius Ku bilius, au-
toritetingi Lietuvos ekspertai bei žurnalistai. 

Molotovas laukia Ribbentropo

Pilnutėlėje Vilniaus universiteto Auloje konfe-
renciją pasveikino Lietu vos užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius. Jis ragino Vakarus rea-
 guoti į istorijos pamokas ir išlai ky ti vieningą poli-
tiką priešinantis ky lančioms Rusijos grėsmėms.
Mi nis tras atkreipė dėmesį į minimas Pra hos pava-
sario ir Gruzijos teritorijos okupacijos sukaktis –
anot jo, „tos pačios instrukcijos” bei „tie patys tan-
kai, tie patys metodai gniuždyti laisvą valią” nau-
dojamos ir Kryme, Rytų Ukrainoje.

„Liūdna, kad mūsų kaimynai mė gaujasi nebau-
džiamumu, atsparumo stoka, tęsdami politiką, kuri,
kaip jau priminiau, truko 50 metų, naudojamos tos pa-
čios instrukcijos. Dabar, kai minime kitą įvykį, trė-
mimus, nulemtus Ribbentropo-Molotovo pak to, svar-
bu pasakyti vėl, ką kartais sakau: Molotovas vis dar
gyvas ir lau kia savo Ribbentropo”, – teigė ministras.

Kas svarbiau: uždirbti pinigų ar tautų laisvė?

Pasveikino ir šios konferencijos iniciatorius bei
rengėjas prezidentas Valdas Adamkus. Jis kalbėjo,
kad da bar didžiausios grėsmės Europai ir Jungti-
nėms Valstijoms yra terorizmas, ekonominis ne-
saugumas ir mig racija. Antrąkart savo paties Vil niu-
 je suburtoje konferencijoje, skirtoje transatlantiniam
atsparumui stiprin ti, jis ragino Europą ir JAV telk-
tis reaguojant į Rusijos, Kinijos keliamas grėsmes,
iššūkius transatlantinei vienybei.

„Terorizmas, finansinis, ekonominis netikrumas
ir migracija – tai trys grėsmės, su kuriomis šiandien
susiduria ir Amerika, ir Europa. Ta čiau kaip mes
sprendžiame tai – ar sutelktai, kaip kadaise prie-
šindamie si komunistinei ideologijai, ar vis dėlto
kiekvienas sau, kaip išmano me?” – retoriškai klau-
sė V. Adamkus.

Prezidentas pabrėžė, kad į Afga nistaną po JAV
įvykusių rugsėjo 11-osios išpuolių mestos NATO pa-
jėgos buvo teisingas sprendimas, tačiau kritikavo silp-
ną NATO įsijungimą į vėlesnes antiteroristines ope-
racijas, kur, anot jo, NATO užleido vietą „įvairių kon-
federacijų savanoriš koms koa licijoms” ir tapo „ne pir-
mosios pagalbos ir ne pirmojo skambučio centras”. 

„Kai Rusija tokia svarbi kariniam tranzitui Af-
ganistane, negi dar kelsi klausimą dėl neteisėtos in-
vazijos į Gruziją? Kai Kremlius imasi spręsti konf-
liktą Sirijoje, kažkaip nemandagu priminti neteisėtą

Europos ir JAV politikai ragina stiprinti ryšius

Kry mo aneksiją ir karą Rytų Ukrainoje. Kažkas ne-
gerai, kai mes linkstame manyti, kad tai normalu.
Dar klaida, kai manoma, kad taip turi būti, nes taip
neva diktuoja pragmatiniai inte resai”, – ironizavo jis.

„Trūksta politinės valios ir apsisprendimo nau-
doti NATO greitoms operacijoms. Jei pripažįstame,
kad ‘Islamo valstybė’ kelia esminę grėsmę saugumui,
kodėl į kovą su ja NATO įsijungia taip vėlai ir tik švel-
niomis priemonėmis?” – svarstė jis.

V. Adamkus kritikavo ir šiame kontekste pasi-
girstančius svarstymus atšaukti ES taikomas eko-
nomi nes sankcijas Rusijai, skatinti prekybą ir in-
vesticijas. „Nemanau, kad ieškant atsakymų bičiu-
lystė su ponu Putinu būtų pati efektyviausia stra-
tegija”, – teigė jis.

V. Adamkus atkreipė dėmesį ir į mažėjantį Ru-

V. Adamkus: „Terorizmas, finansinis, ekonominis netikrumas ir migracija – tai trys grėsmės, su kuriomis šiandien susi-
duria ir Amerika, ir Europa”. 15�min.lt,�Diena.lt,�LRT.lt�nuotrau�kos

ban dymas finansuoti Ukrainos, Moldo vos, Gruzijos
okupaciją? Mes suprantame, kad tokiu būdu pade-
dame už pildyti tankus kuru, tiekiame jų artilerijai
šaudmenis”, – skaudžiai kal bėjo V. Juščenka.

Jį stebina diskusijos Europoje, ar Rusijos dujo-
tiekio projektas „Nord Stream 2” yra politinis, ar eko-
nominis, „kai Europos rytuose vyksta karštas karas”.

„Gerbiamieji kolegos, tai nėra energetikos klau-
simas, nebūkite nai vūs. V. Putinui nafta ir dujos yra
vien politinė kategorija, tai yra jo politi kos alfa ir
omega”, – kalbėjo V. Juš čenka. 

„Man liūdna dėl to, kad Europoje neturime pri-
oritetų ir banaliai kal ba mės apie kažkokias ekono-
mines dis kusijas, kai reikėtų kalbėti apie mūsų gy-
venimą”, – pabrėžė jis.

Anot buvusio Ukrainos prezidento, dabartinė si-

sijos vaidmenį pasaulyje, tačiau pažymėjo, kad vis dar
per 40 proc. Rusijos prekybos vyksta su ES, o didžiąją
dalį jos eksporto sudaro nafta ir dujos. „Vargu, ar
remdamasi į šį milžiną dujinėmis kojomis, Ame rika
ir Europa bus pajėgios išlaikyti ir stiprinti savo pa-
saulinę lyderystę. Manau, kad Azijai stiprėjant tran-
satlantinė sąjunga turėtų dar labiau susitelkti”, –
sakė jis.

Europa remia Rusijos terorizmą, žudynes

Šioms mintims antrino ir buvęs Ukrainos pre-
zidentas Viktoras Juš čenka. Jis sakė, kad Europa,
pirkda ma Rusijos dujas ir vystydama bendrus ener-
getinius projektus su šia valstybe, remia jos ginkla-
vimąsi. Jis tikino, kad didžiąją dalį Rusijos išgau na-
mų dujų nuperka Rytų Euro pa, o pajamos už tai su-
daro didelę dalį Rusijos karinio biudžeto.

„Ar Europa supranta, kad kiek viena naftos
tona, kiekvienas tūkstantis kubinių metrų dujų yra

tuacija Europoje primena įvykius prieš Antrąjį pa-
saulinį karą 1938-aisiais, kai „teritorija po te ritorijos
išduodame Europos bendruomenę, turėdami tikslą
taikiai nuteikti okupantą”.

Buvęs Ukrainos vadovas ragino atsisakyti nuo-
latinių diskusijų, ar ES reikėtų naikinti ekonomines
sankcijas Rusijai. Anot jo, jos buvo įvestos vardan to,
„kad būtų grąžintas Ukrainos suverenitetas ir vien-
tisumas”. Tačiau „kol šis tikslas ne bus pasiektas, esu
tikras, kad politi nėje darbotvarkėje klausimas per-
 žiūrinėti ekonomines sankcijas net negali būti pa-
teiktas”, – pabrėžė  politikas.

Valsas su Putinu

Europos Parlamento užsienio rei kalų komiteto
narys Elmar Brok tikino, kad šiuo metu tarptautiniai
iš šū kiai yra tokie platūs, kad „būtų ne protinga eu-
ropiečiams ir amerikiečiams nesiekti bendradar-
biavimo”, to dėl būtina kovoti su Rusijos ir Kinijos

V. Adamkus ir Žygimantas Pavilionis (k.) JAV atstovas Ukrainai Kur Volker.
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GYTIS KRIAUČIŪNAS

Vasaros pabaigoje man teko su tėvais pakeliauti po
netolimą Mich gano valstiją. Turėjome dvi laisvas die-
 nas, nors ten galėtum praleisti visą mėnesį. 

Nusprendėme važiuoti palei Mi chigano ežerą
Michigano valstijos vakarų pusėje:  Hol-
land, Muskegon, Grand Rapids. Pirmiausia

pasiekėme Holland miestelį. Jis pavadintas pa ger-
biant Olandiją, nes tose apylin kėse gyvena daug olan-
dų kalvinistų. Pavasarį čia po senoviniu olandišku
malūnu žydi tūkstančiai tulpių. Čia taip pat yra
„New Holland Brewing Co.” ir Hope universitetas. 

Sustojome „DeKlomp Wooden Shoe & Delftwa-
re” gamykloje. Tai nė ra įprasta gamykla, o labiau
parduotuvė turistams, kur įrengta medinių batų ir
olandiškų indų dirbtuvė, čia pat ir prekiaujama.
„Delftware” yra mėlynai dažyti moliniai indai, ga-
minami Delft mieste Olandijoje. Prieš kelionę se-
neliai man papasakojo, kad jie yra buvę Delft mies-
te ir matę, kaip indai gaminti rankomis. Mes su tė-
vais visą šį procesą matėme tik iš tolo: stebėjome,
kaip moteris ant vieno indo piešė gėles, po to dar-
buotojai įdėjo indą į krosnį –  molis pasidarė baltas,
o dažai liko mėlyni. Ga lutinis produktas buvo labai
gražus ir vertingas. 

Parduotuvėje taip pat gamina olan diškas klum-
pes. Kol neperskaičiau informacijos apie klumpių
avėji mą Europoje, nežinojau, kad klumpės ir Lie-
tuvoje buvo popularios. Tikra staigmena, nes niekada
nebuvau jų ten matęs. Klumpių tą dieną niekas ne-
gamino, bet galėjome matyti visus aparatus, kuriais
jos gaminamos. Parduotuvėje mama nupirko olan-
diš kų sausainių, o mes su tėvu pirkome „Stroop-
wafel”. Šis desertas yra paga mintas iš dviejų plonų
vaflių, tarp kurių yra karamelinis sirupas. Mes abu
šitą gėrybę pirmą kartą valgėme per mūsų žygį Roc-
ky kalnuose, ir vaflis paliko gerą įspūdį. Vakare nu-
važiavome į netolimą valstijos par ką (Holland Sta-
te Park), kur buvo gražus pliažas. Ten sutikome sau-
lėlydį.

Antrą dieną važiavome į šiaurę norėdami pasi-
ekti Muskegon miestą. Ten mūsų laukė povandeni-
nio laivo muziejus. „USS Silversides” povandeninis
laivas tarnavo Antrojo pa sau linio karo metu ka-
riaujant prieš japonus. Šis laivas yra iš tų, kurie ne-
buvo nuskandinti, bet pats nuskan dino daugiausiai
japonų laivų. Mu ziejuje buvo ekspozicija apie kitą
povandeninį laivą, kuris užplaukė ant minos ir nu-
skendo, išsigelbėjo tik aštuoni įgulos nariai. Daug ką
sužinojome apie povandeninius laivus – kaip jie ka-
riavo, kokius ginklus naudojo, kaip povandeniniai
laivai keitėsi per metus.

„USS Silversides” stovi prieplau koje. Mus sutiko
muziejaus darbuotojas, kuris vedė ekskursiją. Lai-
vo ilgis – 95 metrų. Palyginimui – U-505 vokie čių lai-
vas, kuris yra Čikagos Mu seum of  Science and In-
dustry, yra 77 metrų. Ant laivo viršaus yra keletas
ginklų, kurie buvo naudojami apsiginti nuo lėktu-
vų ir šaudyti į mažus laivus. Laivo viduje labai siau-
ri pra ėjimai, nes reikėjo taupyti vietą. Lai vas su-
skirstytas į penkis skyrius; durys į kiekvieną sky-
rių irgi labai ma žos, kad ištikus avarijai vanduo ne-

„imperialistinėmis, karinėmis, eko nominėmis idė-
jomis”. „Europa yra suinteresuota, kad amerikiečiai
ir europiečiai dirbtų kartu. Manau, kad Jungtinės
Valstijos yra labai stipri šalis, bet žvelgiant į iššūkius,
manau, kad niekas nepasikeitė per pastaruosius 40
metų”, – kalbėjo jis.

Buvęs JAV ambasadorius NATO Kurt Volker, šiuo
metu atstovaujantis JAV Ukrainai, pabrėžė, kad Va-
karus vienija laisvės, demokratijos, laisvosios rinkos,
įstatymo viršenybės, pa garbos žmogaus orumui
principai. Jis priminė, kad JAV, gindama šias verty-
bes, dar prieš 70 m. tuometinio valstybės sekretoriaus
Sumner Wel les deklaracija nepripažino sovieti nės
Lietuvos okupacijos, o šių metų liepos pabaigoje vals-
tybės sekretorius Mike Pompeo patvirtino dekla ra-
ciją, kuria nepripažįstama ir jėga įvykdyta Krymo
okupacija. „Manau, kad tai svarbus valstybės sek-
retoriaus pareiškimas, nes tai paaiškina, kokios yra
JAV vertybės”, – sakė jis.

Vokietijos parlamento užsienio rei kalų komiteto
atstovas, buvęs vyriausybės narys Christian Schmidt
teigė, kad NATO priemonės stiprinant saugumą Rytų
Europoje, t.y. karių ir ginkluotės siuntimas į Bal tijos
valstybes ir Lenkiją, „gali būti tik pirmas žingsnis”.
„Turime su pras ti, kad tai yra integruotas porei kis
rengtis tam, ko mes nenorime, bet siekiant parodyti
visiems, kad esame pasirengę išlaikyti Europą vien-
tisą ir laisvą”, – kalbėjo Vokietijos atstovas.

„Asmeniškai aš nepatariu rengti šokių festiva-
lių su ponu Putinu. Tai kiekvieno asmeninis pasi-
rinkimas. Bet aš patarčiau, kad mes imtumės itin
karštos darbotvarkės, kuri buvo visų patvirtinta
transatlantiniu ly giu”, – pabrėžė jis.

Putino Rusija – ne partnerė, o grėsmė

Vilniuje rengiamoje prezidento Valdo Adam-
kaus tarptautinėje konferencijoje „Europos ir tran-
satlantinio atsparumo atkūrimas” buvo ap tarta
Kremliaus sulaikymo ir atgra symo strategija, koks
svarbus yra bendras ES ir JAV supratimas, kad Ru-
sija yra tarptautinę grėsmę ke lianti valstybė. 

Konferencijoje dalyvavę pasaulio diplomatai pa-
sirašė deklaraciją, ku rioje pabrėžiama, kad Putino Ru-
sija – ne partnerė, o strateginė grėsmė Euro pos Są-
jungai ir NATO. Taip pat pažymėta, kad būtinas NATO

Savaitgalio pabėgimas į Michiga no vakarus

Gytis su mama Michigano ežero pakrantėje. G.�Kriaučiūno�albumo�nuotraukos

galėtų greitai pribėgti. Matėme, kur į vamzdžius buvo
dedamos torpedos, kur miegojo, dirbo, valgė jūrei-
viai, kur vyko visas laivo valdymas. Šis laivas nau-
dojo dyzelinį kurą ir galėjo nuplaukti apie 10,000 my-
lių. Plau kiant po vandeniu naudodavo baterijų ener-
giją. Mums irgi įjungė laivo motorą, kuris buvo žiau-
riai garsus. Mes perėjome visą laivą ir išlipome lai-
vo gale. Muziejus labai gražiai įrengtas, o laivas yra
dar gerai išsilaikęs. Darbuotojas sakė, kad praktiš-
 kai viskas laive dar veikia. Neklau sėm, ar galėtume
jį  pirkti.

Povandedinio laivo viduje yra į ką paganyti akis.

Baigiantis kelionei užsukume į prezidento Ge-
rald Ford muziejų Grand Rapids mieste. Mano nus-
tebimui prezidento biblioteka, kuri paprastai būna
kartu su muziejumi, yra Ann Arbor mieste – už 130
mylių. Taip yra todėl, kad prezidentas augo Grand
Rapids mieste ir atstovavo šiam regionui JAV At-
stovų rūmuose, bet lankė University of  Michigan
Ann Arbor mieste. Muziejus gražiai i dėstytas, de-
taliai papasakota apie prezidento jaunystę. Įdomu,
kad jis yra vienintelis prezidentas, kuris buvo skau-
tas erelis. Jis tarnavo JAV laivyne ir vienos audros
metu vos ne nuslydo nuo denio. Kaip dauguma skai-
tytojų žino, prezidentu jis tapo per vieną skandalą.
Kai prezidentas Richard Nixon atsistatydino, Ford
1974 m. tapo prezidentu. Muziejuje jis pristatomas
kaip doras, patikimas žmogus, kuris atliko svarbias
pa reigas sudėtingu JAV istorijoje metu. Jeigu ko trū-
ko – tai nebent daugiau informacijos apie prezidento
Ford veiklą po 1976 m. rinkimų. Mano nu stebimui
jis ir jo žmona Betty palai doti muziejaus teritorijo-
je. Prie jų kapų pasimeldėme, ir tuo baigėsi mūsų ke-
lionė. Visi sutikome, kad muziejų aplankyti buvo ver-
ta.

Diskusija apie Europos ir JAV vienybės sustiprinimą.

atgra symo pajėgumų stiprinimas Baltijos regione ir
Vakarų sankcijų prieš Putiną Rusijoje stiprinimas. 

Deklaracijoje taip pat pabrėžiama: transatlan-
tinė bendruomenė turi užtikrinti, kad ES ir NATO
būtų kuria mi nauji gynybiniai pajėgumai ir įgy-
vendinami nauji savisaugos stip ri nimo veiksmai, at-
remiant ne tik ka rines Rusijos grėsmes, bet ir sun-
kiau pastebimas, minkštesnes, hibridines grėsmes. 

„Bet kokie mėginimai grįžti prie įprastinių san-
tykių su Putino režimu palaužtų rimtas ir vieningas
transatlantinės bendruomenės pastangas priešintis
Putino vykdomai agresijai Ukrainoje, jo kariniams
išpuoliams Sirijoje, gausėjantiems žmogaus tei sių pa-
žeidimams pačioje Rusijoje, Pu tino išpuoliams prieš
rusus, gyvenan čius už Rusijos ribų, jo kišimuisi į Va-
karų valstybių vidaus politiką ir rinkimus ir nepa-
garbai Rusijos kai myninių valstybių suverenumui ir
teritoriniam vientisumui”, – teigiama deklaracijoje. 

Parengė Vitalius Zaikauskas
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Pagalba sunkumus patiriantiems paaugliams
Vilnius (Prezidentūros inf.) Lie-

tuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė kartu su Lietuvos rink-
tinės krepšininku Jonu Valančiūnu
sostinėje atidarė naujus paauglių die-
nos namus „Išvien”.

Prezidentės inicijuotos kampani-
jos „Už saugią Lietuvą” ambasado-
riumi tapusio Jono Valančiūno labda-
ros ir paramos fondo finansuojami
paauglių dienos namai – pirmoji tokio
pobūdžio įstaiga Lietuvoje, kuomet el-
gesio sunkumų turintys vaikai gauna
specialistų pagalbą draugiškoje ap-
linkoje. Čia paaugliai problemas spren-
džia vadovaudamiesi sporto taisyklė-
mis, išskirtinis dėmesys skiriamas
saviraiškai, teikiama specialistų pa-
galba. Susidūrę su problemomis jau-
nuoliai ras ne tik namus, bet ir pata-

rimų, rūpestį, pagalbą ir asmenybę ug-
dančias sąlygas.

Dienos namuose prieglobstį randa
paaugliai, kurie jau per dideli lankyti
vaikų dienos centrus, o dėl elgesio
problemų jiems reikia ypatingo dė-
mesio. Šie namai yra unikalus spren-
dimas, kai socialinės paslaugos ku-
riamos bendradarbiaujant savivaldy-
bei ir privačiai iniciatyvai. 

Patalpas įrengė ir veiklą remia
Jono Valančiūno labdaros ir paramos
fondas, o paramą teikia NBA žaidėjų
asociacija, kitos verslo įmonės.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 338
vaikų dienos centrai, kuriuos lanko be-
veik 10 tūkstančių vaikų. Vis dėlto
dar reikia 120 naujų centrų, kad juos
galėtų lankyti visi 18 500 vaikų, įtrauk-
tų į rizikos grupes.

Ragina įamžinti senatoriaus J. McCain atminimą
Vilnius (ELTA) – Seimo narys

Gabrielius Landsbergis kreipėsi į Vil-
niaus miesto merą Remigijų Šimašių
siūlydamas įamžinti tvirto laisvės ir
nepriklausomybės bei demokratijos
idealų gynėjo, Baltijos valstybių sau-
gumo stiprinimo rėmėjo bei Lietuvos

draugo JAV senatoriaus John McCain
atminimą, paskiriant tam vieną iš
Vilniaus viešųjų erdvių.

G. Landsbergis paragino merą im-
tis iniciatyvos ieškoti sprendimų, kaip
įamžinti senatoriaus J. McCain atmi-
nimą Lietuvos sostinėje. 

G. W. Bush skelbs Vilniaus garbės piliečiu
Vilnius (BNS) – Sostinės politikai

svarsto buvusį Jungtinių Valstijų pre-
zidentą George Walker Bush paskelb-
ti Vilniaus garbės piliečiu.

Sprendimą inicijavo į merą Re-
migijų Šimašių kreipęsi politologai, ži-
niasklaidos, viešųjų ryšių atstovai. 

Projekto iniciatoriai nurodo, kad
šiemet sukanka penkiolika metų, kai
pirmasis ir vienintelis į Lietuvą at-
vykęs pareigas einantis JAV prezi-
dentas G. W. Bush Rotušės aikštėje
paskelbė apie „ypatingus įsipareigoji-
mus Lietuvos saugumui”, todėl ši su-
kaktis būtų prasminga pagerbti poli-
tikui.

43-iasis JAV prezidentas G. W.
Bush buvo valdžioje dvi kadencijas
2001 – 2009 metais. Jis Lietuvoje lankėsi
2002-ųjų lapkritį ir vizito metu sakė is-
torinę kalbą daugiatūkstantinei miniai
prie Vilniaus rotušės.

Savivaldybės tarybos projekte ra-
šoma, kad šiuo metu yra „tinkama pro-

ga įvertinti jo nuopelnus ir įtvirtinti
juos miesto istorijoje”, o tai „įprasmins
ypatingus Lietuvos ir JAV santykius ir
taps padėka už jų stiprinimą”. 

Kur bus matomas popiežiaus papamobilis
Vilnius (BNS) – Į Lietuvą rugsėjį at-

vyksiantį popiežių Pranciškų tam tikrose
Vilniaus ir Kauno vietose bus galima pa-
matyti keliaujantį papamobiliu.

Likus mėnesiui iki popiežiaus
Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje
vizito organizatoriai paskelbė detalų
maršrutą, kuriuo sostinės ir Kauno
gatvėmis Katalikų bažnyčios vadovas
specialiu automobiliu vyks  rugsėjo
22-ąją.

Papamobilio maršrutas nuo Auš-
ros vartų drieksis M. Daukšos, Žiup-
rionių, Subačiaus, Maironio, Barboros
Radvilaitės, Šventaragio gatvėmis iki
Vilniaus arkikatedros. Tai bus ilgiau-
sia atkarpa, į kurią žmonės kviečiami
pamatyti Šventojo Tėvo.

Rugsėjo 22-ąją, 16.45 val., popiežių
Pranciškų taip pat bus galima sutikti
kelyje nuo Katedros iki apaštalinės
nun ciatūros, t. y. T. Vrublevskio, Ar-
senalo, T. Kosciuškos gatvėse, rugsėjo
23-iąją, 18.15 – kelyje nuo Lukiškių
aikštės iki Apaštalinės nunciatūros:

Gedimino prospekte, T. Vrublevskio,
Arsenalo ir T. Kosciuškos gatvėse.

Kaune rugsėjo 23-iąją žmonės kvie-
čiami rinktis į Santakos parką iki 8
val., kur kartu bus laukiama atvyks-
tančio popiežiaus ir švenčiamos šv.
Mišios. Prieš šv. Mišias popiežius, va-
žiuodamas papamobiliu, sveikins su-
sirinkusius žmones.

Pasitikti Šventąjį Tėvą bus galima
ir nuo 14.20 val., kai jis vyks iš Kauno
arkivyskupijos kurijos Rotušės aikštėje
į Kauno arkikatedrą M. Valančiaus gat-
vėje.

Registracija į susitikimus kelyje
nereikalinga. Vilniuje ir Kaune viešint
popiežiui viešuoju transportu bus ga-
lima naudotis nemokamai.

Popiežius Pranciškus  Lietuvoje
lankysis rugsėjo 22–23 dienomis. Vė-
liau jis vyks į Latviją ir Estiją.

Kaune Santakos parke jis laikys šv.
Mišias, vietos kurijos rūmuose pietaus
su vyskupais, Kauno arkikatedroje
susitiks su dvasininkais.

D. Trump vis dėl to įvertino J. McCain nuopelnus 
Washingtonas (ELTA, BNS) – Po

smarkios kritikos dėl jo elgesio po įta-
kingo senatoriaus John McCain mirties
JAV prezidentas Donald Trump vis
dėlto oficialiai įvertino jo nuopelnus.
„Nepaisant politinių nesutarimų”, jis
gerbiąs J. McCain „nuopelnus mūsų ša-
liai”, pareiškė D. Trump. Jo nurodymu,
ant Baltųjų rūmų plevėsuojanti JAV vė-
liava vėl buvo nuleista iki pusės stiebo.

Po J. McCain mirties dieną vėlia-
va ant Baltųjų rūmų buvo nuleista
iki pusės stiebo, tačiau kitą rytą vėl ple-
vėsavo pačiame stiebo viršuje. D.
Trump vėliau sakė nurodęs laikyti
vėliavą nuleistą iki senatoriaus laido-
tuvių. Tai taikoma ir vėliavoms prie
visų valstybinių pastatų, karinių ob-
jektų bei ambasadų.

Kartu D. Trump paskelbė, kad vi-
ceprezidentas Mike Pence sakys kalbą
gedulo renginyje Kapitolijuje. Gynybos
sekretorius James Mattis, štabo vado-
vas John Kelly ir patarėjas nacionali-
nio saugumo klausimais John Bolton
atstovaus prezidentui atminimo pa-
maldose.

Prieš tai D. Trump tik trumpa tvi-
terio žinute sureagavo į respublikono
J. McCain mirtį. Kritikai kaltino pre-
zidentą, kad šis net tvyrant gedului dėl

Jungtinėse Valstijose didvyriu ir pa-
vyzdžiui laikomo politiko mirties ne-
sugeba suvienyti šalies.

„Washington Post” duomenimis,
D. Trump ilgai nesutiko oficialiai įver-
tinti J. McCain nuopelnų. Baltieji rū-
mai esą buvo parengę pareiškimą, ku-
riame senatorius vadinamas „didvy-
riu”, tačiau prezidentas nesutiko jo pa-
skelbti. Vėliau D. Trump sakė: „Mes la-
bai vertiname viską, ką senatorius J.
McCain padarė mūsų šaliai”.

J. McCain santykiai su D. Trump
buvo labai sudėtingi. Per rinkimų
kampaniją D. Trump šaipėsi iš vete-
rano, kuris penkerius metus praleido
kaip karo belaisvis Vietname ir buvo
kankinamas. J. McCain „nėra didvy-
ris”, – sakė D. Trump, kuris pats iš-
vengė karinės tarnybos. „Man patinka
žmonės, kurie nebuvo paimti į nelais-
vę, ok?” – sakė jis. 

D. Trump nedalyvaus vyksian-
čiose atsisveikinimo su John McCain
ceremonijose, patvirtino velionio se-
natoriaus atstovas spaudai.  

JAV politikos titanu laikytas 81
metų J. McCain, neretai kritikuodavęs
D. Trump politiką, mirė rugpjūčio 25
dieną, pralaimėjęs metus trukusią
kovą su smegenų vėžiu.

ES reikia gerų santykių su Rusija
Berlynas (BNS)  – Vokietijos už-

sienio reikalų ministro  Heiko Maas
nuomone, Europos Sąjungai dėl jos pa-
čios saugumo reikia gerų kaimyniškų
santykių su Rusija. 

„Priklausomai nuo politinės per-
spektyvos ir istorinės patirties, vieni
labiau nori pabrėžti dialogą, o kiti – at-
siribojimą nuo Rusijos. Man atrodo,
kad mums svarbu plėtoti bendrų su-
derintų veiksmų kultūrą Rytų politi-
koje. Todėl, kad ES reikia gerų kai-
myniškų ir pasitikėjimu (grįstų) san-

tykių su Rusija ilgam laikotarpiui –
savo pačių saugumo vardan”, – sakė H.
Maas. 

Pasak ministro, būtina „interesų
saugumo srityje” pusiausvyra ir „eko-
nominiai, kultūriniai ryšiai, kontaktai
tarp žmonių”, kuriuos Vokietija pla-
nuoja stiprinti.

„Mums reikalingas supratimas
tarp visų ES valstybių narių dėl pa-
grindo nuosekliems veiksmams mūsų
rytinės kaimynės atžvilgiu”, – sakė Vo-
kietijos ministras.

Kongreso nariai – yra ir turinčių lietuviškų šaknų
Washingtonas (1

puslapis) Kol JAV disku-
tuojama dėl imigrantų pa-
dėties, išanalizavus da-
bartinio šalies Kongreso
sudėtį paaiškėjo, kad 12%
jo narių yra imigrantų
vaikai.

Iš 529 balsavimo teisę
turinčių Kongreso narių,
65 yra imigrantų palikuo-
nys, skelbia „pewre-
search.org”. 12 Kongreso
narų yra ir gimę užsieny-
je.

Išnagrinėjus viešas
politikų biografijas pa-
aiškėjo, kad 53 Kongreso
narių, gimusių JAV arba
šaliai priklausiusiose teritorijose, vie-
nas iš tėvų yra imigrantas.

Pirmosios arba antrosios imig-
rantų kartos palikuonys Kongrese at-
stovauja 23 valstijoms.

Įdomu tai, kad 115-ame JAV Kong-
rese dirba lietuviškų šaknų turinčių

politikų. Pavyzdžiui, Dick Durbin,
senatorius, yra antros kartos imig-
rantų palikuonis, kurio mama buvo
lietuvė.

Jan Schakowsky, kongreso narė,
yra antros kartos imigrantų palikuo-
nė, kurios tėtis buvo lietuvis.

Buvo evakuota Laisvės statula New Yorke
New Yorkas (ELTA) – Dėl gaisro

netoli Laisvės statulos New Yorke
rugpjūčio 27 dieną buvo evakuota sala,
kurioje ji stovi. Daugiau kaip 3 000 tu-
ristų iš salos buvo nugabenti į saugią
vietą.

Liepsnos įsiplieskė netoli garsio-
jo paminklo esančioje statybvietėje –

čia užsidegė propano dujų balionai.
Sala buvo evakuota daugiau kaip
dviem valandoms. Ugniagesiai vėliau
pareiškė, kad gaisras kontroliuoja-
mas. Nukentėjo vienas statybininkas.

Vasarą kasdien salą aplanko tūks-
tančiai turistų. Šiuo metu saloje vyks-
ta naujo muziejaus statybos darbai.

J. Schakowsky, kongreso narė, turinti lietuviško kraujo.
HuffPost�nuor.�

G. W. Bush prieš 15 metų: Baltijos valstybių
istorija – stebuklas. ELTA�nuotr.�
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VERSLO N AUJIENOS

Lietuvoje atsidarys „Laimingo darbo institutas“  

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018�metų�rugpjūčio�29�d.)

1�USD�(JAV�doleris)�–�0,85�€
1�AUD�(Australijos�doleris)�–�0,63�€
1�CAD�(Kanados�doleris)�–�0,66�€
1�GBP�(Didžiosios�Britanijos�svaras�sterlingų)�–�1,10�€
1�NZD�(Naujosios�Zelandijos�doleris)�–�0,57�€

Aukso kaina kiek atsistatė po to,
kai rugpjūčio viduryje buvo nusiritu-
si į pusantrų metų žemumas, tačiau
analitikai sako, kad auksas vis vien iš-
lieka didžiosios dalies investuotojų
interesų užribyje.

Aukso kaina biržoje šiandien svy-
ruoja apie 1.209 USD už Trojos unciją.
Savaitės pradžioje kaina buvo pasie ku-
si 1.212 USD – aukščiausią per dvi sa-
vaites, arba nuo rugpjūčio 13 d., lygį.

Aukso kaina dar rugpjūčio 16 d.

buvo nusiritusi iki 1.159 USD už unci-
ją, arba į pusantrų metų žemumas.

Nuo metų pradžios auksas jau nu-
vertėjęs apie 7%. Pastebima, kad sau-
gumo ieškantys investuotojai, suin-
tensyvėjus vadinamiesiems prekybos
karams ar finansiniams neramumams,
tarkime, Turkijoje, kaip saugumo ga-
rantą mieliau renkasi JAV dolerį, o ne
auksą.

ELTA

Auksas laukia investuotojų

Kinijos mažmeninės prekybos mil-
žinė „Alibaba” pranešė, kad jos paja-
mos per pastarąjį ketvirtį šoktelėjo 61
proc., tačiau pelną sumažino vien-
kartinės sąnaudos. 

Antrąjį ketvirtį įmonės grynasis
pelnas smuko 41 proc., lyginant su
ankstesniais metais, iki 1,26 mlrd.
JAV dolerių. 

Nerimą dėl „Alibaba” tolesnių re-
zultatų kursto naujausi duomenys,

rodantys, kad Kinijos ekonomikos au-
gimas lėtėja, įskaitant ir mažmeni-
nės prekybos apimtis. Be to, pardavi-
mams gali pakenkti ir Jungtinių Vals-
tijų bei Kinijos plėtojamas prekybos
karas. Elektroninė prekyba vis dar su-
daro daugiau negu 80 proc. „Alibaba”
verslo, o pajamos šiame segmente
auga. 

„Diena.lt”

„Alibaba“ pajamos šoktelėjo 61 proc.

„Apple” šiemet išleis žemesnio
kainos segmento nešiojamąjį kom-
piuterį  ir „Mac mini” asmeninio kom-
piuterio atnaujinimą, skirtą profesio-
nalams.

Teigiama, kad naujasis nešioja-
mas kompiuteris bus panašus į da-
bartinį „MacBook Air”, tik jo ekrano
rėmelis bus plonesnis. Pats ekranas iš-
liks maždaug 13 colių įstrižainės, bet
bus didesnės raiškos. Naujame gami-
nyje planuojama naudoti „Retina” ek-
rano technologiją, kurią „Apple” nau-
doja ir savo telefonuose bei planšetėse.

Dabartinis „MacBook Air”, kai-
nuojantis apie 1.000 USD, yra vienin-
telis „Apple” nešiojamasis kompiute-
ris, neturintis aukštos raiškos ekrano.

2015 m. pristatytas 12 colių „Mac-
Book”. Tačiau nuo 1.300 USD praside-
danti jo kaina dalį pirkėjų atbaidė.

Prognozuojama, kad kiek pigesnis
atnaujintas „MacBook Air” arba jo
įpėdinis rinkoje būtų šiltai sutiktas ir

padidintų „Apple” kompiuterių par-
davimus. Naują pigesnį modelį esą
rinktųsi mokymo įstaigos ir tie, ku-
riems 12 colių „MacBook” už 1.300
USD pasirodė per brangus.

„Mac” šeimos įrenginių pardavi-
mai paprastai būna gana stabilūs ir su-
daro kiek daugiau nei 11% „Apple”
metinės apyvartos. Tačiau, skaičiuojant
ketvirčiais, pardavimų kreivė šiemet
ėmė leistis. Naujieji kompiuteriai turėtų
pasirodyti rudenį, greičiausiai spalį.

Pernai pristačiusi „iPhone X” –
brangiausią ir pažangiausią savo te-
lefoną, šiemet ruošiasi į rinką išleisti
iš viso 3 skirtingus „iPhone” modelius.
Vienas iš jų turėtų būti žemesnės kai-
nos segmento.

Be to, jei gandai pasitvirtins, šie-
met kompanija turėtų pristatyti ir
laikrodį „Apple Watch” su didesniu ek-
ranu bei atnaujintą „iPad Pro”.

„Technologijos.lt”

„Apple“ ruošia naujus „iPhone“ir  kompiuterį

Elektronikos ir buitinės technikos
prekybos tinklo „Topo centras” šių
metų biudžete investicijoms į elekt-
ronines kainų etiketes numatyta solidi
suma. Pirma šių etikečių partija pa-
siekė tinklo parduotuvę Vilniuje.

Tiesa, kol kas šią naujovę galima
pamatyti tik prie tam tikrų prekių gru-

„Topo centras“ pereina prie elektroninių etikečių 

Šių metų rudenį Lietuvoje duris atvers
„Laimingo darbo institutas” (Institu-
te for Workplace Happiness) – tai ne-
priklausomas tyrimų institutas, ob-
jektyviais metodais matuosiantis ben-
drovių patrauklumą darbuotojams ir
padedantis gerinti įmonių įvaizdį dar-
bo rinkoje, rašoma pranešime spau-
dai.

„Laimingo darbo institutą” ku-
rianti Inesa Daugintaitė, or-
ganizacinės kultūros, laimės

psichologijos ir darbdavio įvaizdžio
ekspertė, sako pastebinti, kad vis dau-
giau vadovų supranta, jog esminis
darbdavio patrauklumo ir konkuren-
cingumo matas yra darbuotojų laimė.
Ji pažymi, kad Skandinavijoje tokio
tipo institutai veikia sėkmingai, juos
palaiko valstybė, o privatus verslas yra
įpratęs nuosekliai rūpintis darbuoto-
jų gerbūviu.

„Laimingo darbo instituto” idėja
gimė iš sukauptos patirties, atliktų
tyrimų gausos, akademinių tikslų bei
noro pasiūlyti rinkai daugiau prasmės,
daugiau žmogiško santykio, kuris ga-
limas tik grįžtant prie kiekvieno dar-
buotojo laimės ištakų. „Laimingo dar-
bo institute” sieksime dalintis turiniu
ir žiniomis, siūlyti prieinamą rūpesčio
darbuotojais formą – veikiančius įran-
kius, tyrimus – ir plėsime laimės dar-
be sąvoką. Lietuvoje yra darbų ir gau-
su darbdavių, tačiau ne visada susi-
mastome, ar yra laimės darbe”, – sako
I. Daugintaitė.

Darbuotojų laimės indeksas 

„Laimingo darbo instituto” meto-
dologija padeda darbuotojų laimę ob-
jektyviai išmatuoti, išsiaiškinti jos
svarbiausias dedamąsias, taisyti dar-
bovietės trūkumus bei didinti darb-
davio patrauklumą. Pasak I. Daugin-
taitės, darbuotojų laimės nustatymas
prasideda objektyviais, nešališkais ir
patikimais esamos padėties tyrimais,
leidžiančiais įvertinti bendrą organi-
zacijos kultūrą ir darbdavio patrauk-
lumą esamų bei potencialių darbuotojų
akimis.

Sukurtas „Darbuotojų laimės in-
dekso” tyrimas susideda iš 10 ele-
mentų. Jis nagrinės lyderystę, darbo
aplinką, grąžą, socialinę atsakomybę,
tobulėjimo galimybes, darbo prasmę,
gerovę (darbo ir asmeninio gyveni-
mo balansą), santykius su kolegomis,
organizacijos stabilumą ir smagumą
dirbti.

„Instituto atliktos analizės, rodo,
kad būtent šių elementų derinys su-
kuria lemtingą laimės pojūtį darbe, ku-
ris yra sakrali vertybė kiekvienam
darbuotojui. Kai kainomis, technolo-
gijomis, kokybe darosi sunkiau išsi-
skirti rinkoje, vienintelis neįveikia-
mas pranašumas yra laimingi dar-

Kaune vyks Kinijos verslo investicijų  paroda ir forumas
Rugsėjo 6-7 dienomis Kaune

vyks tarptautinis Kinijos verslo-
investicijų forumas ir paroda
„Sail of  Shanghai”, į kurį at-
vyksta daugiau nei 80 Kinijos
įmonių atstovų, ieškančių pre-
kybos ir investavimo galimybių
Lietuvoje.

„Sail of  Shanghai” –  viena
didžiausių kinų nepriklausomų
parodų, organizuojamų skirtin-
gose užsienio valstybėse ir skir-
ta skatinti ekonominį bei kultūrinį
bendradarbiavimą.  Nuo 2012 m. ji or-
ganizuojama įvairiose Europos vals-
tybėse, įskaitant ir Lietuvą.

Parodos metu vyks verslo ir in-
vesticijų forumas bei seminarai, kurių
metu bus pristatoma Kinijos verslo
kultūra, pagrindiniai užsienio verslo
iššūkiai įeinant į Kinijos rinką, e. pre-

kybos subtilybės Kinijos rinkoje.
Bus pristatoma įvairi produkcija:

naujausios energetikos, aukštųjų tech-
nologijų, IT, taip pat tradicinių pra-
monės šakų gaminiai: tekstilė, namų
apyvokos prekės, aprangos aksesuarai,
statybinės   medžiagos, elektronikos
prekės.

„Verslo žinios”

pių, kurių kainos keičiasi dažniau-
siai: išmaniųjų telefonų, belaidžių ko-
lonėlių, ausinių ir išmaniųjų laikro-
džių. Šiuo metu toje parduotuvėje iš
viso elektroninėmis kainų etiketėmis
pažymėta 500 prekių.

„Lietuvos žinios”

buotojai. Todėl reikia matuoti ne tik
pelno eilutę, bet būtina pasirūpinti dar-
buotojų laime, kurios indeksas šio-
mis dienomis yra vertingesnis rodik-
lis nei pelnas ar rezultatai”, – tikina I.
Daugintaitė.

Tyrimas – profilaktinė ir 
terapinė priemonė

Tyrimo rezultatais organizacijos
galės matuoti progresą ar regresą
vykstant pokyčiams, pavyzdžiui, kei-
čiantis darbuotojams, vadovams, mo-
tyvacinėms sistemoms. Investuoto-
jams rezultatai gali būti naudingi per-
kant bei parduodant kompanijas – ty-
rimas suteiks informacijos ar inves-
tuojama į tvarius rezultatus, ar juos su-
kūrė ir įgyvendino laimingi darbuo-
tojai. Instituto ekspertai tvirtina, kad
tyrimas – profilaktinė priemonė, kurią
rekomenduojama atlikti kasmet, taip
sustiprinti organizacijos „imunitetą”
ir auginti verslą toliau.

„Prieš pradedant pokyčius svarbu
suvokti, kas yra gerai, o kas – keistina.
Darbdaviams patiems šito žinoti ne-
užtenka, reikia leisti išsisakyti dar-
buotojams, tik taip vadovai supras
realią situaciją ir užtikrins skaidrumą
bei pasitikėjimą. Toks situacijos tyri-
mas – kaip priešgaisrinė sauga ar tech-
ninė apžiūra: gerai, kai pasitikriname
laiku ir nerandame spragų”, – sako ins-
tituto įkūrėja.

Ji tikina, kad šiandieninėje dina-
miškoje darbo aplinkoje vadovams rei-
kia mokytis nuolat aktyviai klausytis
– tai iššūkis organizacijų vadovams, ta-
čiau kartu ir erdvė kūrybingiems
sprendimams. Pasak ekspertės, kartais
darbuotojui tiesiog užtenka būti iš-
girstam, todėl tyrimas daugeliu atveju
gali būti gera terapinė priemonė, pa-
dedanti be baimės išsisakyti bei įgali-
nanti išreikšti darbuotojams savo jaus-
mus.

Institutas – visiems, 
turintiems idėjų

I. Daugintaitė tiki, kad Instituto
veikla, siekiant didinti laimės darbe in-
deksą, prisidės prie bendros visuome-
nės gerovės ir pabrėžia, kad Institutas
skirtas visiems: žmogui, verslui ir
valstybei – grandims, tarp kurių, ji įsi-
tikinusi, turi būti puoselėjamas atvi-
rumas. 

„Laimingo darbo instituto” įkū-
rėjai kviečia tapti partneriais ir teikti
ekspertinę nuomonę apie laimės darbe
sudedamąsias dalis, rengti bendrus
projektus, atlikti praktiką, savano-
riauti, įgyti naujų žinių, asmeniškai to-
bulėti. Organizacijas, mokslo įstaigas,
universitetus kviečia prisijungti ir
kartu vykdyti išsamius tyrimus, taip
prisidedant prie laimės darbe indekso
didėjimo Lietuvoje.

Delfi.lt

Viena žinomiausių Kinijos parodų rengėjų, kviečia
į Kauną.  „Verslo�žinių”�nuotr.
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Lietuvoje nuo rugsėjo mokyklose ir darželiuose įsi-
galiojus naujai vaikų maitinimo tvarkai, tėvams
taip pat teks prie jos prisitaikyti – į mokyklas iš namų
imamas maistas taip pat privalės būti sveikesnis. Mo-
kyklų interneto svetainėse jau yra arba turės atsirasti
draudžiamų produktų sąrašas, kad tėvai žinotų, ko
nedėti vaikams priešpiečiams. Galbūt Lietuvoje pa-
skelbtos sveiko mokinių maitinimo gairės bus įdo-
mios bei naudingos ir šiapus gyvenančioms šei-
moms?

Pagal naują tvarką, nuo rugsėjo vaikų maiti-
nimui mokyklose draudžiamos šios maisto
produktų grupės: bulvių, kukurūzų ar kitokie

traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spra-
ginti gaminiai; saldainiai; šokoladas ir šokolado ga-
miniai; valgomieji ledai; pieno produktai ir kondi-
terijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kre-
mu; kramtomoji guma; gazuoti gėrimai; energiniai
gėrimai; nealkoholinis alus, sidras ir vynas; gėrimai
ir maisto produktai, pagaminti iš kavamedžio pu-
pelių kavos ar jų ekstrakto; cikorijos, gilių ar grū-
dų gėrimai (kavos pakaitalai); kisieliai; sultinių, pa-
dažų koncentratai.

Tabu mokykloje – padažai su spirgučiais; šaltai,
karštai, mažai rūkyti mėsos gaminiai ir mėsos ga-
miniai, kurių gamyboje buvo naudojamos rūkymo
kvapiosios medžiagos; rūkyta žuvis; konservuoti mė-
sos ir žuvies gaminiai, strimelė, pagauta Baltijos jū-
roje; nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai;
mechaniškai atskirta mėsa, žuvis ir maisto pro-
duktai, į kurių sudėtį įeina mechaniškai atskirta
mėsa ar žuvis; subproduktai ir jų gaminiai, išsky-
rus liežuvius ir kepenis. 

Žurnalistė sako, kad gyvenimas iš
I. S. Špakauskienės atėmė viską, bet ne-
sugebėjo atimti jos optimizmo ir mei-
lės tėvynei. „Aš nekalbu apie tą be-
protišką badą, aš kalbu apie tai, kas la-
biausiai širdį ėdė: ilgesys Lie tuvos ir tė-
velio. To nepramušė nei mirtys ap-
link, nei šalčiai, niekas, tai yra stipriau.
...Atrodo, numirsi iš ilge sio, jeigu ne-
grįši į Lietuvą, – re portaže išgyveni-
mais dalijosi tremtinė. 

Daugelis siaubingų jos gyvenimo
epizodų atsispindi Rūtos Šepetys ro ma-

Užkandžiams į mokyklą nebebus galima neštis bet ko 

Tėvai turės pasirūpinti, kad priešpiečių dėžutė-
se nebūtų džiūvėsėliuose voliotų ar džiūvėsėliais pa-
barstytų keptų mėsos, paukštienos ir žuvies gaminių;
maisto papildų, iš genetiškai modifikuotų organiz-
mų (GMO) pagamintų produktų, ar tokių, į kurių su-
dėtį įeina GMO; maisto produktų, į kurių sudėtį įei-
na iš dalies prisotinti augaliniai riebalai; maisto pro-
duktų ir patiekalų, kurie neatitinka kitų nustatytų
reikalavimų.

Pakeitimai priimti atsižvelgiant į naujas mitybos
mokslo žinias, pažangių šalių patirtį, Pasaulio svei-
katos organizacijos ir ES sveikatos politikos nuo-
statas, tėvų, savivaldybių, maisto gamintojų ir vai-

kų mitybos gerinimo darbo grupės narių siūlymus. 
Sutartis dėl vaiko maitinimo iš namų atsineštu

maistu turi teisę sudaryti lauko darželiai bei mo-
kyklos, jei yra vaikų, kuriems būtinas pritaikytas
maitinimas.

Maitinimo organizatoriams nustatytas privalo-
mas reikalavimas kiekvieną dieną vaikams pasiūlyti
patiekalą, pagamintą iš augalinės kilmės sudedamųjų
dalių.

Skatinant daržovių vartojimą, nustatytas reika-
lavimas, kad garnyras – šviežios ar termiškai apdo-
rotos daržovės, išskyrus bulves, ar vaisiai – sudary-
tų ne mažiau kaip vieną trečiąją dalį patiekalo svo-
rio.

Nuo rugsėjo užkandžiais bus leidžiama pre-
kiauti mokyklose tik tuo atveju, jei tam pritars vai-
kų atstovai, nes yra vaikų, kurie nevalgo šilto mais-
to, o renkasi vien užkandžius. Atsisakyta privalomo
maistinės vertės skaičiavimo – kai vaikai patys pa-
sirenka patiekalus, tai neturi prasmės.

Naujoje tvarkoje draudžiamų maisto priedų są-
rašas papildytas saldikliais – steviolio glikozidais, ne-
otamu ir advantamu bei antioksidantais – sieros diok-
sidu ir sulfitais. Taip pat nustatyti didžiausi leidžiami
cukrų ir druskos kiekiai bei privalomas skaidulinių
medžiagų kiekis vaikams tiekiamuose maisto pro-
duktuose ir patiekaluose, priartinant juos prie svei-
katai palankių maisto produktų, ženklinamų tarp-
tautiniu „Rakto skylutės” simboliu.

Gera žinia vaikams, kad maistas bus įvairesnis
– naujoje tvarkoje nustatytas privalomas vaikams
maitinti tiekiamų maisto produktų ir patiekalų pa-
sikartojimo dažnumas. 

Paruošta pagal ELTA

Rūtos Šepetys
romano herojė
gyvenime Atkelta iš 2 psl.

ne „Tarp pilkų debesų”, bet dar dau-
giau istorijų ji papasakoja Rum šiškių
muziejaus lankytojams. I. S. Špakaus-
kienė sako, kad labai svarbu apie lie-
tuvių tautos kančias papasa koti kitų ša-
lių turistams, kad jie su žinotų tikrąją
mūsų istoriją, o tėvy nės nevertinan-

tiems lietuviams parodyti, kiek kai-
navo mūsų šalies laisvė. 

Lietuvos liaudies buities muzie-
jaus Rumšiškėse puslapyje internete
rašoma, kad tremtinių žeminukėje
(jurtoje) muziejininkė Irena Saulutė
Špakauskienė dirba jau 25 m. Ji veda

Prezidentas V. Adamkus I. S. Špakauskienei
įteikia apdovanojimą – Didžiojo Lietuvos ku-
nigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžių.

teminius užsiėmimus „Tremtinių bui-
tis prie Laptevų jūros”, tremties vagone
pasakoja apie trėmimus į Sibirą, Lie-
tuvos partizanus, Lietuvos istoriją.
Taip pat veda ekskursijas apie tremtį
lankytojams iš Lietuvos, JAV, Ispanijos,
Vokietijos, Japonijos, Švedijos, Rusijos
ir kitų pasaulio ša lių. Veda ir tęstinius
teminius edu kacinius užsiėmimus Lie-
tuvos moksleiviams pagal mokymosi
programas. I. S. Špakauskienė 2002
m. ap do vanota Didžiojo Lietuvos ku-
nigaikš čio Gedimino ordino Riterio
kryžiumi. 2012 m. gegužės mėn. jai
buvo įteiktas Sachos Respublikos (Ja-
ku ti jos) prezidento Jegoro Borisovo
pa dėkos raštas už ilgametį bendra-
darbiavimą su jakutais. Šiemet Švedi-
joje jai įteikta Šiaurės ir Baltijos šalių
mokslinių tyrimų ir plėtros centro
(NCK) įsteigta pedagoginė premija už
ilgametį edukacinį darbą muziejuje. 

Parengta pagal LTV, Rumšiškių buities
muziejaus ir kt. medžiagą

Rumšiškių buities muziejuje, kur pastatyta jakutų jurta ir trėmimų vagonas, I. S. Špakauskienė dirba ekskursijų vadove.

Valaičių šeima 1931 m. sausio 1 d. Kaune. 
Lietuvos�liaudies�buities�muziejaus�ir�I.�S.�Špakauskienės�archyvo�nuotraukos
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PETRAS V. KISIELIuS, mD, FACS
INKSTŲ,�PŪSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

Center�for�Health
1200�S.�York,�Elmhurst,�IL�60126

Tel. 331-221-9004

Chirurgai akiŲ ligos

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

EuGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarti�galima�angliškai�arba�lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

ADVOKATAI

MANO  VIRTUVĖ

Kol orai dar šilti…

Užkandis ,,Vakaro žvaigždės”

Reikės: 
riekelėmis supjaustyto arbūzo
fetos sūrio 
saujelės gražgarstės salotų (aru-
gula)
saujelės kapotų riešutų
šlakelio balzaminio acto arba
acto kremo (balsamic glaze)
šviežiai maltų pipirų
saujos gervuogių

Iš arbūzo ir fetos sūrio formele iš-
spausti žvaigždutes. Ant arbūzo
žvaigždutės uždėti sūrio žvaigždutę,
tada – vėl arbūzo. Užberti gražgarstės
lapelių, pabarstyti smulkintais rie-
šutais, šviežiai maltais pipirais, pa-
šlakstyti balzaminiu actu ar acto kre-
mu.

Taip paruošti visas užkandėles.

Vėrinukai su braškėmis

Reikės:
2 vidutinio dydžio agurkų
1 puodelio grietinėlės sūrio
10–12 braškių
žiupsnelio smulkintų čiobrelio la-
pelių
čiobrelio šakelių arba mėtų lapelių
papuošimui
druskos, pipirų pagal skonį

Agurkus supjaustyti išilgai plo-
nomis riekelėmis ir nusausinti po-
pieriniu rankšluosčiu. Grietinėlės
sūrį sumaišyti su čiobreliais, pipi-
rais bei druska.

Ant kiekvienos agurko juostelės
dėti įdaro ir susukti.

Suktinukus verti ant medinio ieš-
melio pakaitomis su braškėmis.

Papuošti čiobrelių šakelėmis ar
mėtų lapeliais.

Salotos su žemuogėmis
ir pelėsiniu sūriu

Reikės:
150 g (5 oz) sultenės salotų (cress sa-
lad) 
150 g (5 oz) gražgarstės salotų
(arugula)
200 g (7 oz) mėgstamo pelėsinio
sūrio
150 g (5 oz) žemuogių + 2 šaukštų
(užpilui)
2 šaukštų skrudintų moliūgų sėk-
lų
2 šaukštų obuolių acto arba citri-
nos sulčių
4 šaukštų alyvuogių aliejaus
1 arb. šaukštelio skysto medaus

Paruošti užpilą. Dubenėlyje su-
maišyti 2 šaukštus uogų, aliejų, actą
(arba citrinos sultis) ir medų. Viską
sutrinti iki tyrės, padruskinti. 

Sūrį supjaustyti kubeliais. Į gražią
salotinę sudėti salotų lapelius, pa-
barstyti sūrio gabaliukais, nuplauto-
mis ir nusausintomis žemuogėmis,
moliūgų sėklomis. Visa tai apšlakstyti
paruoštu užpilu.

Pastaba: žemuoges, kurių mūsų
sąlygomis sunku gauti, galima pa-
keisti nedidelėmis braškėmis arba
gervuogėmis. 

Mėgaukimės vasara, kol ji dar
čia!

Jūsų Indrė

,,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

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

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias�lietuviškas�laikraštis�pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!
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www.draugas.org

www.draugas.org

PAS MUS
IR

APLINK MUS

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) rugsėjo 2 d.10 val. r. švęsime 22-rąjį
eilinį metų sekmadienį ir Švč. Mergelės Ma-
rijos apsireiškimo Šiluvoje 410 metų sukaktį
(1608 m,). Eucharistijos šventimą atnašaus
kunigas Gediminas Keršys.  Maloniai kvie-
čiame visus dalyvauti.

� Rugsėjo 23 d. kviečiame vykti į Lietuvos
valstybingumo atkūrimo 100-mečiui skirtą
šventę ,,Friendship Botanic Garden” Michi-
gan City, IN. Nuo Švč. M. Marijos Gimimo
bažnyčios Marquette Parke 11 val. ryto iš-
vyks autobusas. Norinčius važiuoti autobu-
su kviečiame registruotis parapijos raštinė-
je ar bažnyčioje po Mišių. Nelaukite iki pa-
skutinės dienos – vietų skaičius ribotas.
Skambinti Audrai tel. 773-776-4600.

� Sutvirtinimo sakramentą Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio misijoje (Lemont, IL) š. m. spa-
lio 7 d. 1 val. p. p. teiks Jo Ekscelencija Lion-

ginas Virbalas SJ. Kviečiame dalyvauti.

� Spalio 14 d. 1 val. p. p. Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte, didžiojoje salėje, vyks
metinis ,,Draugo” pobūvis – pietūs ir kon-
certas. Kviečiame dalyvauti. Užsisakyti bi-
lietus galima ,,Draugo" administracijoje dar-
bo dienomis, nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val.
p. p. tel. 773-585-9500 arba atvykus as-
meniškai – 4545 West 63rd St. Čikagoje. 

� Lietuvių Fondo pokylis ,,Visi mes esam
Lietuva” vyks š. m. lapkričio 3 d. Pasaulio
lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont,
IL 60439. Muzikinę programą atliks talen-
tingi jaunieji muzikantai: Dovas Lietuvnin-
kas (trimitas) ir Tadas Motiečius (akordeo-
nas). Kokteiliai – 5:30 val. v.; koncertas –
6:30 val. v.; šventinė vakarienė – 7:30 val.
v. Tel. pasiteiravimui: 630-257-1616.

California Lithuanian Credit Union
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Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

60-metį švenčiantis žirgynas
atsisveikina iki kitos vasaros

Lietuvos Respublikoss generalinis konsulatas New Yorke
maloniai�kviečia�Eglės Andrejavaitės fortepijono�rečitalį�

„ESTAMPAS” , �
skirtą�Estijos,�Latvijos�ir�Lietuvos�Respublikų�100-mečio�minėjimui

Koncertas vyks rugsėjo 6 d. 6:30 val. v.
LR�gen.�konsulato�patalpose�– 420 Fifth Avenue, 3 Floor, New York, NY, 10018

Apie�dalyvavimą�prašome�pranešti:�ny.renginiai@urm.lt

Sekmadienį, spalio 14 d., Pal. J. Ma-
tulaičio misijoje Lemonte vyks Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
seselių vienuolijos 100 metų įkūrimo
šventė. Per�abiejas�ryto�Mišias�(9�ir�11
val.)�bus�ypatingai�meldžiamasi�už�vie-
nuolijos�seseles.�Po�kiekvienų�pamaldų
bus�vaišės�salėje�su�trumpa�programėle,
apibūdinančia�vienuolijos�istoriją�ir�se-
selių�didelį�įnašą�lietuvių�visuomenei.�

Kviečiame visus Čikagos apylinkių
lietuvius dalyvauti, pabendrauti,

pagerbti seseles.

Norite pasijusti kaip karalius ar prezidentas? Nuvažiuokite į šiauriniame
Čikagos priemiestyje Old Mill Creek įsikūrusį žirgyną Tempel Farms, šie-
met švenčiantį savo 60-metį. Prieš šešis dešimtmečius iš Europos čia

buvo atvežti pirmieji Lipizzan veislės žirgai. Veislė nepaprasta – gimę rudais
arba juodais kumeliukais užaugę žirgai tampa baltais gražuoliais. Jie grakš-
tūs, šoklūs, muzikalūs, puikiai pasiduoda mokymui ir savo pasirodymais puo-
šia oficialias karališkųjų šeimų bei prezidentų iškilmes visame pasaulyje. The
Tempel Lipizzans žirgai yra veisiami, dresuojami, o vasaros mėnesiais rengiami
jų pasirodymai: skambant muzikai žirgai demonstruoja įvairius sudėtingus žings-
nius, šuolius, kitus elementus (tokius kaip Levade, Courbette ar Capriole) ir
net šoka kadrilį. Paskutinis pasirodymas šį sezoną – šį sekmadienį, rugsėjo
2 dieną, 1 val. p. p. Turite galimybių, nuvykite – tai išties nuostabus reginys,
o ir aplinkinė gamta malonina akį. Pasibaigus pasirodymui, už kalvos nusiri-
ta vakarinė saulė, priešingoje pusėje pakyla didelis oranžinis mėnulis. Tikra
žirgų ir gamtos terapija. Ir nors muzikiniai pasirodymai jau baigiasi, įvairūs už-
siėmimai žirgyne vyksta štisus metus. Susipažinti su Tempel Farms veikla ir
pasiūlymais galite jų tinklalapyje www/tempelfarms.com

Raimundas M. Lapas

Elegantiškasis Courbette. Ramunės�Lapas�nuotraukos

http://draugokalendorius.org

Raiteliai su savo auklėtiniais.

Lengvumas ir darna – ilgų treniruočių išdava.


