
,,Misija Sibiras”: jaudinančios
akimirkos Kazachstane – 6 psl. 
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Tautos fondui –
Lietuvos padėka – 10 psl.

Gera tik visiška tiesa. Pusė tiesos nieko neverta. – Stefan Zweig

      

Spalio 9 d. Philadelphijoje, ,,Kimmel Center
for the Performing Arts” pastate, buvo oficia-
liai atidengta šviesos diodų (LED) skulptūra
,,Gardens” (Sodai), kurią sukūrė tarptautinį

pripažinimą pelnęs  lietuvis menininkas Ray Bart-
kus. Skulptūra skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti. Kūrinys yra  centro prieangyje,
kuris vadinamas ,,Commonwealth Plaza”, ir ten
bus iki lapkričio 9 d. Centro adresas – 300 Broad
Street, Center City, Philadelphia, Pennsylvania.  

,,Kimmel Center” – įtakingiausias meno centras
regione. Jo priešakyje esančioje ,,Commonwealth Pla-

za” vyksta išskirtinės meno parodos. ,,Kimmel Cen-
ter” prezidentės Anne Ewers teigimu, centras va-
dovaujasi mintimi, kad menas yra būtinas, nes jis su-
teikia galimybę vaizduoti, patirti, pažinti gyvenimą,
įvykius, net atskiras valstybes. Mes ypač džiaugia-
mės, kad Pennsylvanija tapo šios įspūdingos ir
svarbios skulptūros namais, sakė prezidentė Ewers.
Jos įsitikinimu, šis kaleidoskopinis kūrinys, rodomas
,,Commonwealth Plaza” erdvėje, pabrėžia asmeninių
kūrybinių laisvių svarbumą, o tos laisvės jungia
Ameriką ir Lietuvą.                                             – 5  psl.

Skulptūra
Philadelphijos
,,Kimmel”
centre
žymi Lietuvos šimtmetį

„Laisvės bėgimu” pagerbtas
generolo T. Kosciuškos atminimas

Spalio 14 dieną Lietuvos ir Lenkijos ambasa-
dos Washingtone surengė „Laisvės bėgimą”,
skirtą  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
ir Lenkijos Karalystės 1794-ųjų metų sukili-

mo vado, generolo, kovų už JAV nepriklausomybę
didvyrio Tado Kosciuškos atminimui bei Lietuvos
ir Lenkijos atkurtų valstybių šimtmečiams pažy-
mėti.

Sveikindama renginio dalyvius Lietuvos am-
basadoriaus pavaduotoja Lyra Puišytė-Bostroem pa-
žymėjo, kad vertybės, kuriomis visą savo gyvenimą
vadovavosi Tadas Kosciuška, yra aktualios ir šian-
dien, o minint atkurtų Lietuvos ir Lenkijos valsty-
bių šimtmečio jubiliejus svarbu pasidžiaugti mūsų
bendra istorija ir didvyriais, kurie mus sieja

– 5  psl.

Komandinėje įskaitoje Lietuvos am-
basados bėgikų komanda užėmė pir-
mąją vietą.

LR ambasados Washingtone nuotr.

LR ambasados Washingtone  nuotr.
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Vy r iausybės kanceliarija antrą kartą
organizuoja apdovanojimus „Kryptis
Lietuva” ir kviečia visuomenę teikti ini-

ciatyvas, kuriomis užsienio lietuviai skati-
nami sugrįžti ir dirbti Lietuvoje arba jiems
padeda lengviau integruotis sugrįžus po
daugelio metų, praleistų svetur. Apdova-
nojimuose kviečiamos dalyvauti biudžeti-
nės ir viešosios įstaigos, nevyriausybinės or-
ganizacijos, bendruomenės, verslo įmo-
nės ir privatūs asmenys.

„Naujausi statistikos duomenys
rodo, kad iš užsienio sugrįžtančių tau-
tiečių daugėja. Tai ne tik atsigaunan-
čios šalies ekonomikos ženklas, bet ir
viltingai nuteikianti tendencija, kad
lietuviai regi Tėvynėje ateitį, mato
savo gyvenimo perspektyvas. Mūsų
visų siekis – padėti grįžusiesiems sėk-
mingai įsitvirtinti. Čia būtinos ne tik
Vyriausybės pastangos, labai svarbus
nevyriausybinių organizacijų, ben-
druomenių, verslo įmonių ir kiekvie-
no iš mūsų indėlis kartu kuriant Lie-

Seulo
olimpiadoje
labiausiai
įsiminė trispalvė
1988 m. rudenį, kai Lietuva dar buvo SSRS gniauž-
tuose, bet vasarą jau buvo įsikūręs Atgimimo sąjūdis,
Seule, Pietų Korėjoje, vyko vasaros olimpinės žaidy-
nės, kuriose lietuviai, nors startavo dar SSRS rinkti-
nėje, pasirodė itin sėkmingai – parsivežė net 14 me-
dalių. Greičiausiai jėgų ir įkvėpimo jiems suteikė pra-
siveržęs laisvės pojūtis. Nuo tų at-
mintinų dienų praėjo jau 30 metų. Šis
jubiliejus buvo pažymėtas Valdovų
rūmuose Vilniuje. Seulo nugalėtojai
buvo apdovanoti atminimo dova-
nomis ir simboliniais medaliais. Į
Lietuvos tautinio olimpinio komi-
teto (LTOK) organizuotą Seulo olim-
piados nugalėtojų ir prizininkų pa-
gerbimą buvo atvykusi ir buvusi bė-
gikė Laimutė Baikauskaitė iš Čikagos.
Ją kalbinusiam delfi.lt žurnalistui ji
sakė, kad ryškiausias prisiminimas iš
tų dienų jai liko krepšininkų akib-
rokštas sovietams – krepšininkų bal-
kone pakabinta trispalvė. 

Laimutė. Baikauskaitė Seule pa-
gerino Lietuvos 1500 m bėgimo re
kordą, kuris iki šiol nėra pasi-

ektas. Tuomet Laimutė pralaimėjo
tik rumunei Paulai Ivan (3:53,96 –
olimpinis rekordas iki šių dienų).
Lietuvė distanciją įveikė per 4 min.
0,24 sek. „Šiaip visada dalyvavome
kaip lietuviai, net ir būdami Tary-

Siūlykite nominantus apdovanojimams

„Kryptis Lietuva”
tuvos sėkmės istoriją”, – sako  minist-
ras pirmininkas Saulius Skvernelis.

Šie apdovanojimai padės išsiaiš-
kinti, kaip viešasis sektorius, nevy-
riausybinės organizacijos, bendruo-
menės ir pavieniai žmonės savo sava-
noriška veikla padeda iš emigracijos su-
grįžtantiems lietuviams. Tikėtina, kad
tokių iniciatyvų yra ne tik didžiuo-
siuose miestuose, bet ir šalies regio-
nuose, todėl norima parodyti dėmesį kil-
nias iniciatyvas įgyvendinančioms or-
ganizacijoms bei pavieniams žmonėms
ir motyvuoti juos, paskatinti  šalies
žmonių pilietiškumą ir savanorystę.

Sužinojimas apie jau veikiančias
iniciatyvas, skirtas sugrįžtantiems iš
emigracijos, yra svarbus žingsnis įver-

tinant visuomenės poreikius bei toliau
formuojant vieningą, į rezultatus orien-
tuotą valstybės institucijų veiklą šioje
srityje.

Apdovanojimais „Kryptis Lietu-
va” siekiama pagerbti biudžetines ir
viešąsias įstaigas, nevyriausybines or-
ganizacijas, bendruomenes, socialiai at-
sakingo verslo įmones ir privačius as-
menis, kurie savo įgyvendinamomis
iniciatyvomis skatina svetur išvyku-
sius tautiečius rinktis gyvenimą ir
darbą Lietuvoje, konsultuoja sugrįžu-
sius arba norinčius sugrįžti, padeda
jiems integruotis.

Iniciatyvos bus apdovanotos ke-
turiose „Kryptis Lietuva” nominaci-
jose: už paskatinimą sugrįžti į Lietuvą,

už indėlį teikiant pagalbą grįžtantie-
siems, už pagalbą įsitvirtinant Lietu-
voje. Dar viena nominacija skirta vers-
lui – už aktyvią veiklą, skatinančią
grįžti dirbti Lietuvoje.

Iniciatyvas galima registruoti in-
terneto svetainės www.lietuva.lt skil-
tyse „Registruok iniciatyvą” iki 2018
m. spalio 20 d.

„Kryptis Lietuva” geriausios ini-
ciatyvos ir idėjos bus apdovanotos šių
metų lapkričio 15 d. vyksiančio rengi-
nio metu. Iniciatyvas vertins ir ge-
riausias atrinks Vyriausybės kance-
liarijos sudaryta komisija.

Apdovanojimus inicijuoja ir or-
ganizuoja Vyriausybės kanceliarija.
Renginį globoja ministras pirmininkas
Saulius Skvernelis.

Daugiau informacijos rasite čia:
http://www.lietuva.lt/100/lt/kryptis-lietuva-
2018

„Mano Vyriausybė”

bų Sąjungos rinktinės sudėtyje. Jei klausdavo, iš kur
mes, atsakydavome, kad iš Lietuvos”, – sako buvusi
sportininkė. 

Seulo sidabrą medalininkė prisimena ypač ryš-
kiai, nors jau praėjo trys dešimtmečiai: „Finalas buvo
nestandartinis, retai tokių būna. Bėgdama 3000 m
Paula Ivan pasirinko neteisingą taktiką ir pralaimėjo
Tatjanai Samolenkai aukso medalį, bet turėjo antrą
galimybę 1500 m distancijoje. Tuomet rumunė jau ne-
žaidė – nuo pat starto atsiplėšė, o visos kitos 11 ne-
žinojo ką daryti. Aš bėgau gale, žiūrėjau, kas vyks-
ta, ir likus 200 m pajutau, kad dar turiu energijos –
finišas atnešė man sėkmę”. 

Buvusi bėgikė sako, kad sporte svarbu susi-
kaupti, nesiblaškyti: „Visas dėmesys, ažiotažas, žur-
nalistai olimpiadoje sukelia nervinį stresą ir daugelis
sportininkų nesusitvarko. Fiziškai jie gali būti čem-
pionai, o morališkai – ne. Visiems Lietuvos sporti-
ninkams palinkėčiau būti dvasiškai stipriems. Tai
kitą kartą daugiau lemia nei fizinis pasirengimas.

Svarbu žinojimas, ko sieki, ir nė žingsnio atgal. Tik
į priekį”, – linki Lietuvos patriotė Laimutė Bai-
kauskaitė. 

Kadangi šiuo metu viešumon iškyla vis naujų
„pribloškiančių faktų apie įvairius rezultatų geri-
nimo metodus buvusios SSRS rinktinėje”, žurnalistai
paprašė pasidalinti savo patirtimi ir L. Baikauskai-
tės. Ji sakė: „Likus metams iki olimpiados atsisakiau
SSRS rinktinės paslaugų. Vyriausiasis rinktinės
treneris mane užstojo prieš valdžią. Lietuvoje turė-
jau puikias sąlygas, gerą trenerį Algimantą Vilką,
mūsų maistas taip pat buvo geresnis. Daugelis rusių
atlečių atvykdavo į mūsų stovyklą, kad galėtų nor-
maliai pavalgyti. Faktas, kad už nugaros SSRS rink-
tinėje buvo daromi įvairūs išsišokimai ir triukai, kad
morališkai palaužtų, išmuštų iš vėžių. Net nepasa-
kysiu, kas konkrečiai – sportininkai patys ar trene-
rio liepti. Tai pajutau savo kailiu. Esu ramus žmogus,
prašiau, kad man paliktų stipendiją ir leistų ruoštis
Lietuvoje. Po olimpiados įvyko nesusipratimas –

Maskva galvojo, kad mane pa-
ruošė Lietuva, o Lietuva galvojo,
kad Maskva. O mes pasiruošėme
savo aukšto meistriškumo olim-
piniame centre. Treneriai, medi-
kai, nuostabūs masažuotojai Zig-
mas Živatkauskas ir Juozas Pet-
kevičius. Buvo gera komanda ir
sąlygos”, – prisiminė Laimutė.

O Amerikoje ji atsidūrė ga-
vusi traumą, kuri sutrukdė jai
dalyvauti Barcelonos olimpiadoje:
„Gydymas truko dvejus metus. Į
sportą grįžti ir nebenorėjau –
daug darbo buvo įdėta ruošiantis
Barcelonos olimpiadai. Ten ne-
paprastai norėjau dalyvauti, at-
stovauti Lietuvai. JAV norėjau
pagerinti savo materialines sąly-
gas, galvojau, kad užsidirbsiu ke-
letą tūkstančių dolerių, nusipirk-
siu didesnį butą, mašiną, o nuva-
žiavusi laimėjau „Žalią kortą”.
Vis dar bandau, bet manau, kad
galiausiai grįšiu į Lietuvą”, – sako
Seulo sidabro medalininkė Lai-
mutė Baikauskaitė. 

Parengta pagal Delfi.lt
Pagerbimo renginyje Valdovų rūmuose Laimutę Baikauskaitę kalbina Mindaugas Rainys.

,,Facebook” nuotr.



VITALIJA DUNČIENĖ

Žurnalistė Audronė Škiudaitė rugsėjo 25 d. „Drauge”
parašė straipsnį „Mano susitikimas su Popiežiumi”.
Jame autorė pasakoja, kaip ji televizijos ekrane ste-
bėjo Popiežiaus vizitą Lietuvoje. Žurnalistė tvirtina,
kad tomis dienomis ji pasijuto „sutvirtėjusi, pasitik-
rinusi, pamaloninta, pagerbta...” pabuvusi „savo
meto išminčiaus, išrinktojo dvasios tėvo” aplinku-
moje.  Aš susitikime su Popiežiumi Lietuvoje neda-
lyvavau, todėl negaliu atskirti, kurios straipsnyje esan-
čios mintys priklauso Popiežiui, o kurios – žurnalis-
tei A. Škiudaitei.  Nustembu, kad straipsnyje, kuria-
me žurnalistė Škiudaitė žada papasakoti apie susi-
tikimą su Popiežiumi, perskaitau rinkiminę reklamą
– t.y antireklamą Žaliųjų-Valstiečių partijai.  Žurna-
listė A. Škiudaitė paskelbia pasauliui, kad „vienas iš
valdančiosios partijos vadovų Ramūnas Karbauskis
žurnalistams pareiškė, kad jis neis susitikti su Po-
piežiumi, nes jis ne to tikėjimo – jis pagonis”. Iš straips-
nio aišku, kad autorė su Karbauskiu nebendravo, bet
„sužinojo aplinkiniais keliais”, kodėl jis neis susitik-
ti su Popiežiumi, kai visi politikai tokiomis progomis
pasinaudoja save pareklamuoti. 

Paskaitinėju lietuvišką žiniasklaidą, bet nie-
kur neteko skaityti apie tokį Karbausko pana-
šų pareiškimą žurnalistams. Susirenku du žo-

džius „Karbauskis, pagonis”, juos pasiunčiu  į in-
terneto paieškų centrą ir surandu, kaip pats Ra-
mūnas Karbauskis apibūdina savo tikėjimą: „Aš ‘Ro-
muvai’ [Lietuvos pagonių tikėjimo pavadinimas] ne-
priklausau, kartais dalyvauju jų renginiuose, bet ne
apeigose, nesu nei įšventintas, nei priklausau or-
ganizacijai. Taip, krivė buvo Naisiuose [Naisiai – gy-
venvietė Šiaulių rajono savivaldybės rytuose. Se-
niūnaitijos centras, siejamas su R. Karbauskio
veikla], bet ten nebuvo apeigų. Jei žmogus rengia-
si tautiniais rūbais, tai nereiškia, kad jis priklauso
organizacijai. Aš priklausau Lietuvai ir jos istori-
jai. Taip, aš su jais bendrauju, bet niekada tie žmo-
nės nebandė man sakyti apie jokius vaidilas. Tiesiog
darau viską, kad lietuviai žinotų savo praeitį. Aš ir
vyskupams taip sakiau: jei žmogus žino savo šalį ir
istoriją, jis bus geras krikščionis. Savo partijos na-
rių niekada neklausiau apie tikėjimą, nes tai yra as-
meninis žmogaus reikalas. Mano pažiūrų sistema pa-
remta tolerancija ir meile žmonėms. Tai gali tikti vi-
soms religijoms”. Liūdna, kad taip greitai ir dosniai
kabinėjame etiketes savo tautiečiams. Juk puikiai
žinome, kad apkalbos, šmeižtas žudo apšmeižtojo
žmogaus autoritetą visuomenės akyse, naikina jo at-
eitį, žaloja jo artimuosius, draugus. Ne be reikalo Šv.
Raštas draudžia platinti apkalbas. (Jok. 3:3–12)

Toliau, žurnalistė savo straipsnyje baisisi „pri-
mityviu politiku” Karbauskiu, „kuris nesupranta,
kad Lietuvą aplankė galingiausias pasaulio vado-
vas”. Ir galiausiai net suabejoja savo pačios R. Kar-
bauskiui suteiktos pagonio etiketės tinkamumu: „jei-
gu jis būtų tikintis, jis suprastų, kad kitą tikintį rei-
kia gerbti”. Straipsnio autorė, įsismarkavusi į tei-
sėjo veidmenį, užmiršta, kad galbūt ir R. Karbaus-
kis žiūrėjo tą pačią televizijos programą apie Po-
piežiaus viešnagę ir išgyveno panašų dvasinį pa-
kylėjimą, kaip ir straipsnio autorė. Žurnalistė savo
pasipiktinimą R. Karbauskiu užbaigia viltimi „rin-
kėjai jam to tikriausiai nedovanos”.  

Man yra suprantama, kad vienas ar kitas poli-
tikas gali žurnalistams nepatikti:  kritikuokite, ką
jis sako, kritiškai vertinkite jo darbus. Bet šmeižti
žmogų, siekiant sunaikinti jo moralinį autoritetą,
tame pačiame tekste, kuriame pasakojama apie
Popiežiaus kvietimą gerbti bet kurį žmogų – yra la-
bai žema. Blogai būtų, jeigu tokį šmeižtą skleistų ne-
tikintis žmogus. Nepalyginamai blogiau yra, kai
šmeižto skleidimu užsiima žmogus, save prista-
tantis krikščioniu.  Tokiais straipsniais yra disk-
redituojami VISI krikščionys. Kitą kartą nenu-
stebkime, kai prie tikinčio žmogaus vardo bus pri-
kabinti žodžiai „pletkininkas ir veidmainis”, o dva-

sinio kelio beieškantis žmogus bus „tikinčiųjų” pa-
stūmėtas pasirinkti pagonybę ar kitą tikėjimą.

Džiūstantis intakas

Žurnalistė A. Škiudaitė tame  pačiame straips-
nyje baisisi „nacionaliniais egoistais”, kurie kalba
apie tautinį išnykimą. Ji teigia: „Man patiko Popie-
žiaus metafora, ištarta Kaune, apie Nerį ir Nemuną.
Neris, įsiliejusi į Nemuną, nepraranda savasties. Ji
tampa galingesnė, ji tampa Nemunu. Tą metaforą ga-
lima pritaikyti ir Lietuvos buvimui Europoje. Mes ne-
prarandame savęs būdami Europoje, kaip bando gąs-
dinti nacionaliniai egoistai, mes tiesiog tampame di-
desni, mes –Europa”.  

Kai ties Jurbarku išvysti didingo Nemuno vin-
gį, niekam net į galvą neateina pradėti vardinti 180
savitų, gražių, ypatingų, nepakartojamų... Nemuno
intakų pavadinimų. Jeigu pagal siūlomą metaforą Ne-
muno intakai, įsilieję į Nemuną, tampa svarbesni, di-
desni, gilesni, tai.... išvardinkite jų nors 50. O ar ži-
nome tuos Nemuno intakus, kurie jau išdžiūvo, už-
pelkėjo? Kaip Nemuno intakai neturi kitokio pasi-
rinkimo, jie negali pradėti tekėti priešinga kryptimi,
taip ir Lietuva neturi kitokio pasirinkimo, kaip
šlietis prie ES. Bet kaip upės intakas turi gauti pa-
kankamai vandens, norėdamas būti gyvybingu Ne-
muno intaku, taip lietuviai turi dėti didžiules pa-
stangas, norėdami išsaugoti savo tapatybę Europos
Sąjungos sudėtyje.  

Deja, skaitant panašius straipsnius kyla klau-
simas, ar globalistai atsitiktinai (tikslingai) priski-
ria lietuviams, kuriems rūpi Lietuvos likimas, pa-
vadinimą  „nacionaliniai egoistai”, skambantį kaip
„nacionaliniai socialistai”? Kažin ar tokių etikečių
kabinėjimas neturi tikslo – sunaikinti bet kokį lie-
tuvio norą save priskirti tokių baisių „...istų”  ben-
druomenei? Ar globalistų mėgstami šūkiai: „mes –
Europa”; „mes – pasaulis”, nėra liūdnas skelbimas
pasauliui apie lietuvių tautos išnykimą?

Ar lietuviui jau gėda kalbėti lietuviškai?

Žurnalistė A. Škiudaitė „Draugo” skaitytojams
pasakoja, kad Popiežiaus sutikimui buvo parinkti du
vaikiukai, kurie mokėjo itališkai, kad pasveikintų Po-
piežių jam suprantama kalba, ir kritikuoja daini-
ninkę Euriką Masytę, kuriai toks vaikučių parin-
kimas nepatiko ir ji savo nepasitenkinimą išreiškė
savo veidaknygėje. Dainininkė Masytė dėl savo pa-
sisakymo buvo apšaukta rasiste. Pati dainininkė „Lie-

tuvos ryte” aiškino, kad ji kalbėjo ne apie mergaitę,
o „kalbėjau apie tautos identitetą, kultūros auten-
tiškumo išlaikymą ir tolerancijos iškreiptą pateiki-
mą...”, bet dainininkės paaiškinimai nebepakliuvo
į A. Škiudaitės straipsnį – netiko į plėtojamą temą. 

Ar nebūtų įdomu sužinoti, kokiu būdu (kon-
kursai, loterijos) buvo išrinkti du laimingieji vaikai
iš visų Lietuvos vaikų, kuriems buvo suteikta gali-
mybė ir garbė sutikti į Lietuvą atvykusį Popiežių?
Kas nutarė, kad Lietuvos vaikai atvažiavusį į Lietuvą
Popiežių turėtų sveikinti itališkai, o ne – lietuviškai?
Kyla įtarimas, kad tie žmonės, kurie labai mėgsta
šūkį „mes – Europa”, pasiskubino Popiežiui pasiro-
dyti, kad jų vaikai jau nebemoka lietuviškai – tikra
Europa.

Nepažįstu Ramūno Karbauskio. Tikiu, kad jis
nėra tobulas žmogus, bet jis sudaro žmogaus, nuo-
širdžiai besididžiuojančio savo tautine tapatybe,
įspūdį. Globalistų pastangos kabinėti „pagonio, na-
cionalinio egoisto, rasisto” etiketes prie kiekvieno lie-
tuvio/ės, kurie mėgsta apsivilkti tautiniais drabu-
žiais; kurie mėgsta lietuvių liaudies šokius, dainas;
kurie švenčia Jonines, Vėlines, Jurgines...; kurie ban-
do savo vaikams įdiegti meilę ir pagarbą savo tauti-
nei tapatybei... turi vienintelį tikslą: paskatinti lie-
tuvį pradėti gėdytis savo tautinės tapatybės. Lietu-
vis, pradėjęs gėdytis savo tautinės tapatybės, ja ban-
dys nusikratyti nepriklausomai nuo gyvenamos
vietos ir greitai taps žmogumi, šaukiančiu „mes – Eu-
ropa”, „mes – pasaulis”. Dažnai būna, kad praradę
tautinę tapatybę žmonės tampa aktyviais „kovotojais”
prieš „nacionalinį egoizmą, rasizmą, pagonizmą...”
tokiu būdu prisidėdami prie tautos visiško susinai-
kinimo. 

Baigdama savo mintis noriu pakartoti senovės
kinų išminčiaus Lao Dzu palinkėjimą: …Būkime dė-
mesingi savo mintims – jos tampa žodžiais. Būkime
dėmesingi savo žodžiams – jie tampa veiksmais. Bū-
kime dėmesingi savo veiksmams – jie tampa įpročiais.
Būkime dėmesingi savo įpročiams – jie tampa cha-
rakteriu. Būkime dėmesingi savo charakteriui – nes
visa tai taps mūsų likimu… Taigi, būkime dėmesingi
savo žodžiams: kaip mes jais apibūdiname savo tau-
tiečius, ko mes jiems linkime..., nes tai taps visos
mūsų tautos likimu.

Būkime tokiais intakais į pasaulinę upę, ku-
riuose kartu plaukiančių neskandintume apkalbo-
mis, patyčiomis, šmeižtais... o ištiestume vieni ki-
tiems pagalbos, pagarbos, meilės... ranką ir plauk-
tume kartu – kad nenuskęstume pavieniui, kad ne-
išnyktume amžiams.
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NUOMONĖS  IR KOMENTARAI

Apie Nemuno intakus

Seimui patvirtinus Demografijos, migracijos
ir integracijos politikos 2018–2030 metų stra-
tegiją, Vyriausybė pritarė konkrečioms prie-

monėms, kuriomis bus įgyvendinamos strategi-
jos nuostatos. Galutinį tarpinstitucinį veiklos pla-
ną 2019–2021 m. laikotarpiui numatoma patvir-
tinti Vyriausybės nutarimu iki spalio 31 dienos.

Plane numatomos konkrečios priemonės,
padėsiančios įveikti didžiausius šių dienų šalies
demografijos iššūkius: mažą gimstamumą, trum-
pą vidutinę gyvenimo trukmę, didelę emigraciją
bei menką grįžtamąją migraciją. Strategijoje nu-
matytas pagrindinis tikslas – užtikrinti teigiamą gy-
ventojų skaičiaus pokytį ir tvarią gyventojų am-
žiaus struktūrą – bus įgyven-

dinamas kuriant šeimai palankią aplinką, suval-
dant migracijos srautus bei vyresnio amžiaus žmo-
nes integruojant į visuomenę. Numatyta per 100
konkrečių priemonių.

„Turime padaryti viską, kad 2030 metais Lie-
tuvoje vėl gyventų 3 mln. Tai tikrai realu, jei visi
sutelksime savo jėgas, to norėsime ir to vienin-
gai sieksime. Pagrindinis tikslas, kurį galime sau
užsibrėžti artimiausių trejų metų laikotarpiui, – sta-
bilizuoti demografinę situaciją ir pasiekti, kad Lie-
tuvos gyventojų skaičius nebemažėtų, ir padėti
pamatus gyventojų skaičiaus didėjimui tolimes-
nėje perspektyvoje”, – sako Vyriausybės kanclerio
pirmasis pavaduotojas Deivi-
das Matulionis.

Lietuvoje vėl gyvens 3 milijonai?

ELTA
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LORETA ŠILINGYTĖ

Paskutinį šio rugsėjo savaitgalį Phila-
delphijos Lietuvių namuose vykęs kon-
certas „Šimtmečio takais” nepaliko
abejingų! Į šį koncertą susirinko ne tik
nemažai Philadelphijos lietuvių, bet
taip pat atvyko svečiai iš Bostono, New
Jersey ir Baltimorės. Svečius pasitiko
jaukiai papuošta Lietuvių namų salė, visi
buvo kviečiami vaišintis lietuviškais
patiekalais, kuriuos pateikė „Linos ska-
numynai”. Buvo galima paragauti ba-
landėlių, šviežių naminių dešrelių su
garnyru ar keptos duonos, labai tin-
kančios prie lietuviško alaus.

Pirmojoje koncerto dalyje vyko
susitikimas su poete, rašytoja,
dainų tekstų autore ir LRT Ra-

dijo Šimtmečio autorinės dainos lau-
reate Sandra Avižienyte. Taip pat klau-
sėmės iš Lietuvos atvykusių Tomo
Varnagirio ir Vyganto Kazlausko dai-
nų, parašytų pagal šios autorės eiles. 

Antroje šio nuostabaus, šilto va-
karo dalyje buvo galima išgirsti ypa-
tingą Lietuvos 100-mečio progai suda-
rytą autorinę bardo Vyganto Kazlaus-
ko programą pagal Pauliaus Širvio,
Bernardo Brazdžionio, Jono Jakšto,

EMILIJA JARAITĖ

Nors vasaros šiluma rugsėjį mus
vis dar lepino, Dr. V. Kudirkos
lituanistinės mokyklos ben-

druomenė netruko įsijungė į rudens
šventes ir darbus. Džiugioje mokslo
metų pradžios šventėje rugsėjo 9 dieną
galėjai išvysti daug besišypsančių vei-
dų – jau gerai pažįstamus mokinius ir
jų tėvelius, taip pat naujas šeimas, po
vasaros pailsėjusias jaunatviškas mo-
kytojas bei iš Lietuvos atvykusias
praktikantes. Sulaukėme ir viešnios iš
LR generalinio konsulato New Yorke –
patarėjos  Gitanos Skripkaitės bei dr.
Rožės Šomkaitės. O vaikus savo pasi-
rodymu pradžiugino New Yorko mė-
gėjų teatro spektaklis „Baugalo sėkla”.
Čia vaikai skraidė netgi su pačiu tik-
riausiu vėju! Nieko nelaukę mokytojai

ir mokiniai surimtėjo ir pradėjo ruoš-
tis mokslams – juk lietuvių kalbos
puoselėjimas ir yra mūsų svarbiausias
tikslas bei pareiga. Tą padaryti rugsė-
jo 23 dieną mums padėjo iš Vilniaus at-
vykęs teatriukas, šiais metais šven-
čiantis 20 metų sukaktį. „Žalia gyva” –
unikalus bei įtraukiantis spektaklis,
sukurtas remiantis tikromis Vilniaus
vaikų istorijomis. Aktoriai taip pat
puikiai atvaizdavo ir kunigaikščio Ge-
dimino, Rusijos, Vokietijos, Prancūzi-
jos bei Švedijos valdovų svarbą visam
Lietuvos gyvavimo laikotarpiui. Vaikai
šoko, dainavo ir žaidė įvairiausius žai-
dimus.  Na, o kad laimės vitamino
būtų dar daugiau, mokyklos salėje
buvo surengta puota su lietuvišku
maistu. Ir aš ten buvau, alų midų gė-
riau, per barzdą varvėjo, burnoj netu-
rėjau... 

Koncertas „Šimtmečio takais” užgavo ilgesio stygą

Violetos Palčinskaitės, Ramutės Sku-
čaitės ir kitų autorių žodžius. Vakarą
paįvairino Aura Kižytė iš Čikagos,
dainavusi Eurikos Masytės, Andriaus
Mamontovo, Vytauto Kernagio dai-
nas.  Koncerto metu grojo gitaristas To-
mas Varnagiris ir daugkartinis tarp-
tautinių konkursų laimėtojas akor-
deonistas Tadas Motiečius. 

Didžiausia padėka atlikėjams, ku-
rie nuostabiomis dainomis sugraudino
ne vieną žiūrovą, paliesdami mūsų
jautriąją stygą – tėvynės ilgesį. Šis
koncertas suvienijo net keliose valsti-
jose gyvenančius lietuvius. Vieni su-
sipažino, kiti susitiko senus draugus ir
puikiai praleido vakarą. Reikia pažy-
mėti, kad renginys nebūtų įvykęs  be rė-

mėjų pagalbos. Tai: Affordable Homes
Group Inc, Ruta European Artistry,
Philadelphijos Lietuvių namai ir Tado
Brusoko draudimo bendrovė. Nuoširdi
padėka ir šio renginio organizatoriams
Tadui Brusokui ir Vytautui Mačiuliui,
kurie įdėjo daug darbo ir pastangų, kad
sukurtų tokią jaukią aplinką ir puikią
nuotaiką, kuri tą vakarą vyravo! 

Mokomės ir žaidžiame su teatro aktoriais 

Iš k.: Tomas Varnagiris, Aura Kižytė, Sandra Avižienytė, Vygantas Kazlauskaks ir Tadas Motiečius. Jono Dunčios nuotr.

New Yorko mėgėjų teatro spektaklis  ,,Baugalo sėkla”Mokslo metų pradžios šventė. Mariaus Vilemaičio nuotraukos

Svečiuose – vilniečių ,,Teatriuko” spektaklis ,,Žalia gyva”.
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Atkelta iš 1 psl.
Skulptūros atidengimo iškilmes

pradėjo Lietuvos Respublikos ambasa-
dorius JAV Rolandas Kriščiūnas, pa-
brėždamas, kad skulptūra buvo užsa-
kyta Lietuvos valstybės atkūrimo šimt-
mečiui atšvęsti. Jis pasidžiau gė, kad
skulptūra rodoma Pennsylvanijos vals-
tijoje, nes Lietuvos ryšys su Pennsyl-
vanija yra istorinis: pirmieji lietuviai,
atvykę į Ameriką, apsistojo kaip tik šio-
je valstijoje. Taip pat šiemet sukanka 25
metai, kai Lietuva bendradarbiauja su
Pennsyl vanijos nacionaline gvardija,
pastebėjo ambasadorius Kriščiūnas.

Įkvėpimas skulptūrai ,,Gardens”
kilo iš lietuviškų liaudies ornamentų,
vadinamų sodais. Menininkas Ray Bart-
kus paaiškino, kad jis naujai įsivaizdavo
šiuos tradicinius šiaudų ornamentus,
juos naujoviškai padidindamas, nau-
dodamas moderniąsias medžiagas ir
technologiją. Vietoje šiaudų jis panau-
dojo šviesos diodus (LED) ir aliuminį,
tuo būdu sukurdamas pamažu besisu-
kantį didžiulį geometrinį kaleidoskopą.
„Sujungdamas plieną su šimtmečių
tradicija, stengiausi suderinti senovinę
ir moderniąją Lietuvą”, – teigė Bartkus,
pridėdamas, kad  šiai skulptūrai pridera
stovėti Philadelphijoje: juk tai miestas,
kuris yra persisunkęs istorija ir nau-
joviškumu. 

Parodą, kuri tęsis visą mėnesį,
„Kimmel” centre organizavo Lietuvos
Respublikos ambasada JAV, MO mu-
ziejus Lietuvoje ir Lietuvos Respublikos
garbės konsulatas Philadelphijoje.
Anksčiau skulptūra buvo rodoma Was-
hington, DC., geležinkelio stotyje (Union

Station), o vėliau ji bus rodoma Jung-
tinių Tautų pastate New Yorke,  Was-
hington oro uoste bei Čikagoje, Harold
Washington Library Centre, 9-ame aukš-
te, Winter Garden, 400 S. State Str.
(lapkričio 26–28 dienomis).

„Gastrolėms” JAV pasibaigus nuo-
latinei  ekspozicijai  skulptūra bus
perkelta į MO muziejų Vilniuje
(www.mmcentras.lt). Tai naujas, pa-
saulinio lygio muziejus, kurį supro-
jektavo Daniel Liebeskind. Jame bus de-
monstruojamas lietuviškas menas ir
nagrinėjami jo ryšiai su pasauliniu
menu.  

Ray Bartkus yra konceptualus me-
nininkas, kuris nagrinėja erdvės, spal-
vos, šviesos ir formų vaizdinį suprati-
mą. Jo didelio masto instaliacijos, ku-
rios būna kartais lengvos, kartais im-
pozantiškos, kartais nerimą keliančios,
kartais mįslingos, atveria stebėtojams
naujus požiūrius į jų aplinką. 

Bartkus gimė Lietuvoje 1961 metais.
Į Ameriką jis emigravo 1991 metais. Da-
bar gyvena New Yorke ir Philadelphi-
joje. Jo piešiniai pasirodė daugelyje
leidinių, leidžiamų Amerikoje ir užsi-
enyje, tarp jų „The Wall Street Journal”,
„Time”, „Newsweek”, „Harper’s”, „Bill-
board”, „The Los Angeles Times”, „The
Boston Globe”, „The New Republic”,
„Smart Money”, „Fortune” ir „Busines -
sweek”. Jo kūrinių galima išvysti dau-
gelyje pasaulio muziejų, pvz., „The Na-
tional Portrait Gallery”, Washington,
DC.  

LR ambasados Washingtone inf.
Vertė Rimas Černius

Atkelta iš 1 psl.
Bėgimo dalyvius taip pat pasveikino Lenkijos

ambasadoriaus JAV pavaduotojas Pawel Kotowski ir
Washingtono „DC United” futbolo klube rungty-
niaujantis  Lietuvos futbolo rinktinės žaidėjas Vy-
tautas Andriuškevičius.

Bėgime, kuris buvo surengtas šalia JAV sostinės
esančiame nacionaliniame parke, dalyvavo beveik 400

žmonių. Sporto entuziastai, diplomatai, JAV institu-
cijų bei Lietuvos ir Lenkijos diasporos atstovai įvei-
kė simbolinį 5 km atstumą. Komandinėje įskaitoje Lie-
tu vos ambasados bėgikų komanda užėmė 1-ąją vietą.

Bėgimo dalyviai buvo apdovanoti sportiniais
marškinėliais su T. Kosciuškos atvaizdu, po bėgimo
buvo surengtas piknikas – renginio dalyviai turėjo
progos pabendrauti tarpusavyje, pasivaišinti tradi-

ciniais lietuviškais ir lenkiškais skanėstais. 
„Laisvės bėgimas” buvo surengtas bendradar-

biaujant su Montgomery apygardos bėgimo klubu ir
sportinę aprangą gaminančia įmone 4F. Bėgimo, skir-
to pagerbti T. Kosciuškos atminimą, tradiciją 2017 m.
pradėjo Lenkijos ambasada.

LR ambasados 
Washingtone inf.

Tautiniais drabužiais pasipuošusi lietuvaitė pasitiko garbingus svečius. Iš k.: ambasado-
rius Rolandas Kriščiūnas, Ray Bartkus, ,,Kimmel Center” vykdomasis viceprezidentas Ed
Cambron  ir Lietuvos garbės konsulė Pennsylvanijos valstijoje Krista Bard.      

LR ambasados Washingtone nuotraukos

Skulptūra Philadelphijos
,,Kimmel” centre 

žymi Lietuvos šimtmetį

Bėgime, surengtame šalia Washingtone esančiame nacionaliniame parke, dalyvavo ištisos šeimos – viso beveik 400 žmonių. LR ambasados  Washingtone nuotr.

„Laisvės bėgimu” pagerbtas generolo T. Kosciuškos atminimas
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Didžiulė atranka, ilgas pasirengimas ir 11 įspū-
dingų dienų Sibiro platybėse, Kazachstane – to-
kius išbandymus šiemet patyrė nuo 2006 metų
rengiamos „Misijos Sibiras” dalyviai. 

Šiemet tarp 24 ekspedicijos dalyvių buvo ir Jung-
tinėse Amerikos Valstijose gyvenanti devynio-
likmetė studentė Enija Davidonytė. Šį vardą jau
esame girdėję – 2015-aisiais tuomet dar šešiolik-

metė Enija, pasipuošusi lietuvių tautiniais drabužiais,
buvo viena iš trijų vaikų, su kuriais Washingtone vie-
šėjęs popiežius Pranciškus sutiko nusifotografuoti as-
menukei. Tada Enija sulaukė didelio žiniasklaidos dė-
mesio, ją kalbino ir JAV televizija „Fox News”. Enija gy-
vena West Friendship miestelyje Maryland valstijoje, o
Towson universitete studijuoja biologiją.

„Aš nutariau dalyvauti atrankoje šiais metais, nes
buvo gera proga. Kartu su savo mama aš kiekvienais me-
tais žiūrėdavau dokumentinį filmą apie ‘Misija Sibiras’,
kuris būdavo rodomas Kovo 11-osios proga. Mano mama
pamatė dalyvių atrankos anketą socialiniame tinkle ‘Fa-
cebook’, ir aš užpildžiau bei išsiunčiau. Iš pradžių šiek
tiek abejojau, bet pagalvojau, kad vis tiek ją pildysiu ir
pažiūrėsiu, atrinks mane ar ne. Man ta atranka neatrodė
sunki, bet gal todėl, kad aš gyvenu ne Lietuvoje, o Ame-
rikoje”, – pasakojo E. Davidonytė
„Draugui”.  

Pasak jos, tokį pasirinkimą da-
lyvauti ekspedicijoje labai palaikė
tėvai, kurie džiaugėsi dukters pasi-
rinkimu. Prisimindama tas beveik
dvi savaites, praleistas Kazachstane,
mergina pasakojo, kad teko labai
daug įspūdžių, buvo ir sunkių aki-
mirkų, kai lankėsi kapinėse, kur pa-
laidoti maži vaikai, taip pat emo-
ciškai būdavo nelengva ir masinėse
kapavietėse žinant, kad ten palai-
dota daugybė žmonių, bet jų tapa-
tybės nežinomos, nes visi doku-
mentai sunaikinti po Antrojo pa-
saulinio karo. Be to, ir jos pačios šei-
moje buvo politinis kalinys, kalėjęs
Balchaše. 

„Kartais būdavo sunku ir dėl di-
delio nuovargio, nes išvargindavo
kaitri saulė, o vakarais po darbų ka-
pinėse grįždavome į savo stovyklą
prie palapinių ir ten reikėdavo drož-
ti kryžius, kuriuos norėjome pasta-
tyti keliose vietose”, – pasakojo E.
Davidonytė.

Kai po šios ekspedicijos ji grį-

„Misija Sibiras” Kazachstane:jaudinančios akimirkos ir neįkainojama patirtis

žo į Lietuvą, įspūdžiais pirmiausia pasidalino su
savo seneliais ir tetomis, o grįžusi į Ameriką apie
dalyvavimą ekspedicijoje papasakojo savo drau-
gams bei tėvams, kurie labai domėjosi tais įspū-
džiais. Enija teigė, kad iki šiol tais įspūdžiais da-
linasi su savo bendraamžiais Amerikoje, kurie at-
eidavo į susitikimus su ekspedicijos dalyve ir su-
žinodavo daug naujo ir netikėto.  

Šiemet ekspedicijos dalyviai negavo Rusijos Fe-
deracijos vizų, tad vietoj šios šalies buvo pasi-
rinktas Kazachstanas, į kurį taip pat buvo iš-
tremta labai daug lietuvių. Labai skubiai teko keis-
ti kelionės planus, bet ekspedicijos organizatoriai
sugebėjo prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir
įgyvendinti visus numatytus planus.

Grįžę iš ekspedicijos jos dalyviai tradiciškai ke-
liauja per Lietuvą ir įvairiose auditorijose pasakoja
savo įspūdžius apie ten atrastus ir tvarkytus lie-
tuvių kapus, susitikimus su vietos lietuviais. Po
praėjusiais metais vykusios ekspedicijos tokių
susitikimų surengta apie trys šimtai, ne mažiau jų
planuojama ir šiemet.

Į susitikimą, surengtą Kauno Vytauto Didžio-
jo karo muziejuje atvyko ir ekspedicijos vadovas
Arnoldas Fokas, ir jos dalyviai medicinos studentė
Aistė Pociūtė, ir cirko artistas studentas Juras Pra-
tusevičius, ir moksleivis Rokas Šarkus. Susirin-
kusiems  jie papasakojo savo įspūdžius, atsakė į
gausius klausimus.

Nuo ekspedicijų į Sibirą pradžios jose iš viso
norą dalyvauti pareiškė apie 13 tūkstančių žmonių.
Šiais metais atranka taip pat buvo didžiulė – į 24
vietas pretendavo 967 kandidatai. Jiems buvo su-
rengti pokalbiai, vėliau – bandomasis žygis, kurio
metu vasarą Ukmergės apskrityje svilinant karš-
tai saulei teko įveikti 50 kilometrų atstumą nešant
ant pečių 15 kilogramų sveriančią kuprinę. Reng-
damiesi ekspedicijai, jos dalyviai bendravo su Si-
biro tremtį išgyvenusiais ir į Lietuvą grįžusiais
tremtiniais ar jų palikuoniais, taip pat politiniais
kaliniais.

„Mus svarbu ir tai, kad galėjome dalyvauti
skaitant tremtinių vardus akcijoje ‘Išgirsk, iš-
tark, išsaugok’, kai kasmet birželio 14-ąją, minint
Gedulo ir vilties dieną, yra skaitomi kalinių ir po-
litinių tremtinių vardai. Šiemet ši akcija apėmė net
10 miestų ir jos metu apie tūkstantis žmonių per-
skaitė 105 tūkstančius pavardžių”, – sakė R. Šarkus.

Šiemet besirengdami ekspedicijai jos dalyviai
ne tik susitiko su Sibiro tremtį išgyvenusiais
žmonėmis, bet ir pas Prienuose gyvenantį ge-

rai žinomą medžio drožėją Algimantą Sakalauską
mokėsi drožti medinius kryžius. Šie įgūdžiai labai
pravertė Sibire, kai jaunimas savo rankomis iš-
drožė ir pastatė penkis didelius medinius kryžius,
o dar vieną kryžių dovanojo Karagandos Lietuvių
Bendruomenė. Pastačius kiekvieną kryžių buvo

giedamas Lietuvos himnas.
„Mes ruošėmės vykti į Kras-

nojarsko sritį, bet planus teko pa-
keisti ir aplankėme lietuvių kali-
nimo bei tremties vietas Karagan-
dos, Džezkazgano ir Balchašo apy-
linkėse Kazachstane. Iš viso buvo
aplankyta 16 kapinių, sutvarkyta
apie 200 lietuvių kapų, 4 memoria-
lai buvusių lagerių vietose, iškelti
6 nauji kryžiai lietuvių politinių ka-
linių palaidojimo vietose. 

Manoma, kad Kazachstano Kar-
lago lageriuose kalėjo apie 20 tūks-
tančių lietuvių. Kazachstane iki
šiol gyvena maždaug 5 tūkstančiai
lietuvių, dauguma jų – ištremtieji ar
buvę politiniai kaliniai, atradę ten
naujus namus”,  – sakė ekspedicijos
dalyviai.

Pasak J. Pratusevičiaus, vie-
tos kapinės ten gerokai skiriasi
nuo Lietuvos kapinių – jos apleistos,
apžėlusios, atitvarstytos tvorelė-
mis, pro kurias net sunku praeiti ir
kartais tai primena labirintą. Šalia
kapinių dažniausiai įkurti fabri-
kai, taip pat plyti sąvartynai. Vietos

E. Davidonytė Sibire patyrė ir sunkių akimirkų.
Asmeninio archyvo nuotr.

Ekspedicijos dalyviai savo įspūdžiais pasidalino Kauno karo muziejuje.  A. Vaškevičiaus nuotraukos

R. Šarkus ir A. Pociūtė sakė, kad šioje misijoje įgijo neįkainojamos patirties.
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gyventojai, norėdami atrasti tokiose
kapinėse savo artimųjų kapą, jų pa-
kraštyje pritvirtina rodykles. Kai
kurios kapinės užima didelę terito-
riją, stepėse buvo aplankytos ir trijų
kvadratinių kilometrų ploto kapi-
nės, ieškant ten lietuvių kapų. Ant lie-
tuvių kapų buvo rišamos trispalvės
juostelės, kurių net pritrūko.

„Aš kelionės metu ėmiau rašyti
dienoraštį, nors iki tol to niekada ne-
dariau ir dienoraščių rašymas man
atrodė visai beprasmis. Dabar, kai ap-
siskaitau, ką parašiau vieną ar kitą
ekspedicijos dieną, tai tikrai labai
įdomu”, – sakė R. Šarkus.

Pasak jaunimo, juos sujaudino is-
torijos, kai dar prieš išvykstant žmo-
nės prašė surasti jų giminaičių ka-
pus, ir buvo tokių atvejų, kai naudo-
jant įduotas fotografijas tuos kapus
pavyko atrasti. Tokiais atvejais eks-
pedicijos nariai skambindavo į Lie-

tuvą tiems giminaičiams norėdami
pasidalinti šia žinia ir išgirsdavo ir
daug padėkų, ir ašarų.

Jaunimas Lietuvoje šiandien
menkai moka rusų kalbą, tad kapi-
nėse ieškant lietuviškų pavardžių, ku-
rios dažnai buvo užrašytos kirilica
kildavo sunkumų. R. Šarkus sakė, jog
juos nustebino E. Davidonytė, kuri
šios kalbos visiškai nemokėjo, tik
lėktuve skaitė žodynėlį, o ekspedici-
jos pabaigoje ji jau puikiai atrasdavo
lietuvių kapus kapinėse. Tad, pasak
jo, rusų kalbos mokėjimas tikrai ne-
turi įtakos atrenkant dalyvius į eks-
pedicijas, taip pat ir amžius nėra
svarbiausias – jis į Kazachstaną iš-
vyko dar neturėdamas 18 metų.

„Oro uoste prieš išskrendant į
Kazachstaną, ekspedicijos dalyvis
Simonas davė mums trumpą rusų
kalbos pamokėlę. Kai  skridau lėk-

tuve, mokiausi raides, kad būtų leng-
viau skaityti. Aš pačių pavardžių ne-
skaičiau, bet ieškojau pavardžių ga-
lūnių: -ienė, -as, -ytė. Prieš išvažiuo-
jant iš Kazachstano jau mokėjau šiek
tiek skaityti kirilica, o dabar univer -
sitete mokausi rusų kalbą”, – paaiš-
kino E. Davidonytė.

Nors dalyviai manė, kad ten bus
sausra ir nelis, tačiau keletą dienų
lijo. Lietus savotiškai pasitarnavo,
nes kai kurių antkapinių užrašų ne-
buvo įmanoma perskaityti, o kai jie
sudrėko, išryškėjo raidės.

„Vakarais grįžę į stovyklą mes
kasdien droždavome kryžius, kurie
vėliau buvo pastatyti keliose vietose.
Vienoje iš jų pastatytą kryžių pa-
šventino atvykęs katalikų kunigas,
kuris atsiklaupė ir jį pabučiavo. Tas
kunigas slovakas mus labai sujaudi-
no”, – pasakojo A. Pociūtė.

Jiems įsiminė ir susitikimai su
vietos lietuviais – ten net at-
rado restoraną „Lietuviškas
dvaras”, kurio interjerą puo-
šė Lietuvos didžiųjų kuni-
gaikščių portretai, o meniu
buvo nemažai lietuviškų pa-
tiekalų. Vietos lietuviai jau
nekalbėjo ar labai prastai kal-
bėjo lietuvių kalba, bet vis
tiek prašė ekspedicijos daly-
vių su jais kalbėti lietuviškai,
kurią suprato.  

Ekspedicijos metu buvo
aplankyta ir ta vieta, kur kaž-
kada veikė Kengyro lageris ir
čia 1957 metais įvyko kali-
nių sukilimas, kuris buvo
žiauriai numalšintas. 1990
metais lietuviai savo tautie-
čių atminimui čia pastatė
pirmąjį paminklą, o vėliau at-
sirado ir kitų tautų žmonių
pastatyti paminklai savo

kraštiečiams. 
Ekspedicijos pabaigoje

aplankytos Mamočkino ka-
pinės, kur buvo laidojami vaikai.
Emociškai tai buvo pačios sunkiau-
sios akimirkos, nes, pasak A. Pociū-
tės, kapines iš abiejų pusių supa  są-
vartynas. Jaunimas iš vietos žmonių
sužinojo, kad sulaukus ketverių la-
geriuose vaikus atimdavo iš motinų
ir perkeldavo kitur, o mamos, tikė-
damos, kad ateityje ras savo vaiką ir
norėdamos jį atpažinti, specialiai su-
žalodavo, kad liktų randas. 

„Ten pabuvęs supranti, kaip gera
Lietuvoje, kokia laimė čia gyventi,
nors dažnai mes to visai nevertiname.
Aš trejus metus iš eilės pildžiau an-
ketą ir pagaliau patekau į ekspedici-
ją, žinau, kad viena mergina nuo 15
metų bandė patekti net penkis kartus
ir jai pagaliau pasisekė. Man ši eks-
pedicija buvo labai ir labai naudinga,
tai didžiulė patirtis, kurią labai ver-
tinu”, – sakė R. Šarkus.

Ekspedicijos vadovas A. Fokas gyrė jaunimą.

Šiandien New Yorke prasideda pirmasis Baltijos šalių kino festi-
valis. Keturias dienas truksiančioje kino šventėje bus parodyta aš-
tuoniolika Lietuvos, Latvijos ir Estijos filmų. Iš šių – net 7-ios JAV
ir 9-ios New Yorko premjeros. 

Festivalio pagrindinio partnerio „Scandinavia House” kino salė-
je niujorkiečiai galės pamatyti naujausius Lietuvos, Latvijos ir Esti-
jos trumpametražius ir pilnametražius vaidybinius filmus, doku-
mentinius ir animacinius filmus, o festivalio atidarymo vakarą, spa-
lio 18-ąją – itin retai už Europos ribų matomus Baltijos šalių įsimin-
tiniausius kino klasikos darbus. Lietuvos kiną atidarymo vakare rep-
rezentuos Arūno Žebriūno „The Devil’s Bride” („Velnio nuotaka”)
– 1974 m. išleistas pirmasis lietuviškas miuziklas pagal Kazio Borutos
apysaką „Baltaragio malūnas”.

Kiti lietuviški filmai:
Spalio 19 d., penktadienį, 5 val. p. p., trumpametražių filmų prog-

ramoje – režisierės Klaudijos Matvejevaitės filmas ,,The Last Day”
(Paskutinė diena).

Spalio 20 d., šeštadienį, 2 val. p. p. – Gedimino Šiaulio ir And-
riaus Kirvelos animacinis filmas ,,Running lights” (Kaukai); 2:30 val.
p. p. – dokumentinis filmas ,,When We Talk About KGB” (Aš už tave
pakalbėsiu), po filmo – susitikimas su režisiere Virginia Vareikyte ir
kino kritiku Luku Brašiškiu; 6:15 val. v. – dokumentinis filmas apie
žymias dviračių lenktynes ,,Giro d’Italia” – ,,Wonderful Losers. A Dif-
ferent World” (Nuostabieji lūzeriai. Kita Planeta), po filmo – po-
kalbis su režisieriumi Arūnu Mateliu ir kritiku L. Brašiškiu.

Spalio 21 d., sekmadienį, 6 val. v. –  Linos Lužytės filmas ,,To-
gether Forever” (Amžinai kartu). Tai kasdienio šeimos gyvenimo
trileris apie tobulą šeimą bandančią kurti moterį. 

Visą festivalio programą galite rasti čia
https://www.balticfilmfestival.com/

,,Draugo” inf.

New Yorke –
Baltijos šalių kino savaitgalis

Gedimino Šiaulio ir Andriaus Kirvelos animacinis filmas ,,Running lights” (Kaukai)

Arūno Matelio dokumentinis filmas apie žymias dviračių lenktynes ,,Giro d’Italia” –
,,Wonderful Losers. A Different World” (Nuostabieji lūzeriai. Kita Planeta)
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Sieks dialogo su EK Astravo AE klausimu
Vilnius (URM inf.) – Spalio 16

dieną Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius susitiko su
Europos Komisijos viceprezidentu
energetikos klausimams Maroš Šef-
čovič. Susitikimo metu ministras pa-
dėkojo už paramą Baltijos šalių sin-
chronizacijos projektui, pasidžiaugė
pasiektu regioniniu susitarimu dėl jo
vykdymo pradžios bei aptarė toles-
nius žingsnius.

„Lietuva ir kitos Baltijos valstybės
pradeda realius darbus rengiantis įgy-
vendinti Baltijos šalių sinchronizaci-
jos su Europos kontinentiniu elektros
tinklu ir desinchronizacijos nuo
BRELL tinklo projektą. Tikimės, kad
atitinkamai Europos Komisija apie
tai informuos ir visus BRELL tinklo
dalyvius”, – sakė L. Linkevičius. 

Ministras padėkojo už Europos

Komisijos vykdytą Baltarusijoje sta-
tomos nesaugios Astravo AE atsparu-
mo išorinėms grėsmėms („streso te-
stų”) procesą ir pateiktas rekomenda-
cijas.

„Europos ekspertų atliktas įverti-
nimas ir pateiktos rekomendacijos yra
reikšmingos. Būtina, kad Europos Ko-
misija dalyvautų ir užtikrintų visapu-
sišką šių rekomendacijų įgyvendinimą,
ypač, jei Baltarusija, ignoruodama
tarptautinės bendruomenės nuomo-
nę, nuspręstų pradėti šio objekto eksp-
loataciją”, – sakė L. Linkevičius. 

Jis pabrėžė, kad Lietuva tikisi
itin glaudaus dialogo su Komisijos
ekspertais šiuo klausimu, pažymėda-
mas, kad ES streso testų rekomenda-
cijų kokybiškas įgyvendinimas turi
tapti gerąja ES praktika bei prece-
dentu ir ateityje. 

Astravo AE saugumas svarbus visai Europai
Vilnius (ELTA) – Astravo atomi-

nės elektrinės (AE) saugumo užtikri-
nimas yra svarbus ne tik šalia jos
esančioms valstybėms, bet ir visai Eu-
ropai, o „Nord Stream 2” dujotiekis iš
Rusijos į Vokietiją yra vienas dau-
giausiai politinių diskusijų sukėlęs
projektas, sakė Europos Komisijos
(EK) viceprezidentas Maroš Šefčovič.

Pasak M. Šefčovič, tam, kad būtų
užtikrintas energetinis saugumas kitų
šalių atžvilgiu dėl „Nord Stream 2” du-
jotiekio, privalu sukurti tokį energetinį
tinklą, kuris užtikrintų, kad kiekvie-
na Europos šalis turėtų priėjimą prie
bent 3 skirtingų dujų šaltinių. 

„Turime įtvirtinti, kad komerci-
nės sutartys, kurios užtikrina dau-
giau nei 40 proc. dujų importo iš to pa-
ties tiekėjo, turi būti prieinamos re-
guliuotojams ir EK. Ne ką mažiau dir-
bame ir prie to, kad būtų sukurtas Eu-
ropos dujų tinklas, kuriuo būtų už-
tikrinama diversifikacija, kad ES ša-
lims būtų pasiekiami bent 3 skirtingi
dujų tiekėjai. Tuo tarpu ‘Nord Stream
2’ neatitinka diversifikacijai keliamų
kriterijų”, – sakė M. Šefčovič.

EK komisaras pagyrė ir Klaipėdos
suskystintųjų gamtinių dujų termi-
nalą, teigdamas, kad, jam atsidarius,
Lietuvai siūlomos dujų kainos suma-
žėjo 24 proc.

M. Šefčovič taip pat pabrėžė, kad
jam dar neteko matyti jokio komercinio
projekto, iškelto taip aukštai į politinių
diskusijų lauką, – mažiausiai pusė ES
valstybių pasisako prieš šį dujotiekį.

Pasak jo, galima drąsiai teigti,
kad Astravo AE klausimas yra svarbus
ne tik Baltarusijos kaimyninėms ša-

lims, bet ir visai Europai, nes, prisi-
minus istoriją, branduolinių nelai-
mių padariniai pasklinda plačiai po ki-
tus regionus. M. Šefčovičius patikino,
kad Europos institucijos dirba labai at-
sakingai, siekiant užtikrinti kuo di-
desnį atominės elektrinės saugumą.

Europos Tarybos Parlamentinėje
Asamblėjoje Parlamento nariai prita-
rė rekomendacinei rezoliucijai, ku-
rioje išreiškiamos Astravo AE kelia-
mos grėsmės.

Elektrinėje nustatyti šie trūku-
mai: nesustiprintas atominės elektri-
nės, ypač sisteminės saugos funkcijų
ir panaudoto kuro išlaikymo baseinų,
seisminis atsparumas, nesustiprinta
Astravo reaktorių apsauga nuo sun-
kiojo komercinio lėktuvo katastrofos.

Raginama netęsti elektrinės sta-
tybų, kol nepatobulintos informavimo
apie incidentus priemonės ir su kai-
myninėmis šalimis, visų pirma, su
Lietuva.

Vyriausybės patvirtintame Būti-
nųjų veiksmų plane numatyta įgy-
vendinti nemažai priemonių, kurios
užtikrintų, kad nuo Astravo AE palei-
dimo pradžios į Lietuvos elektros rin-
ką negalėtų patekti elektros energija iš
Baltarusijos.

Tuo tarpu Baltijos jūrą iki Vokie-
tijos kertantį Rusijos dujotiekį „Nord
Stream 2” Vokietijos valdžia palaimi-
no dar kovo pabaigoje, kuomet išdavė
visus leidimus dujotiekio tiesimui.

„Nord Stream 2” projektui nepri-
taria Baltijos šalys, Lenkija. Jos bei
JAV vadina tai politiniu, o ne ekono-
miniu projektu, skirtu sustabdyti dujų
tranzitą per Ukrainą.

Spręs, ar Vėlines skelbti nedarbo diena 

Vilnius (Alkas.lt) – Seimas pra-
dėjo svarstyti Darbo kodekso pataisas,
kuriomis siūloma lapkričio 2-ąją – Mi-
rusiųjų atminimo (Vėlinių) dieną,
įtraukti į švenčių sąrašą ir ją paskelbti
nedarbo diena.

Šiuo metu Lietuvoje iš viso yra pa-
skelbta 13 valstybės švenčių, dalis jų
švenčiamos sekmadieniais.

Prie šio klausimo svarstymo sei-
mo posėdyje planuojama grįžti gruo-
džio 6 d.

15 min.lt

D. Trump: ES – didžiausias JAV priešas
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump mano, kad nė
vienas iš Washingtono sąjungininkų ne-
sielgia taip priešiškai Jungtinių Vals-
tijų atžvilgiu kaip Europos Sąjunga. 

„Kas yra sąjungininkas? Mes pa-

laikome puikius santykius su daug
kuo. Bet niekas mūsų atžvilgiu ne-
sielgia taip blogai kaip Europos Są-
junga. ES buvo įkurta, kad pasinau-
dotų mumis prekybos srityje, kaip tik
tai jie ir padarė”, – teigė jis.

JAV tramdo Kremliaus ruporą
Maskva (BNS) – Dviejų kabelinių

tinklų operatoriai Jungtinėse Valsti-
jose, transliuojantys New Yorke, Či-
kagoje ir Los Angeles, atsisakė trans-
liuoti Kremliaus propagandos ruporu
laikomą televiziją RT („Russia To-
day”).   

„Kabelinės televizijos ‘Spectrum’
(priklausančios „Charter Communi-
cations”) operatorius nuo rugsėjo 1 die-
nos atsisakė pratęsti transliavimo su-
tartį su RT. Į televizijos prašymą nu-
rodyti tokio sprendimo priežastį ope-
ratorius atsakė, kad dėl interneto plėt-
ros teikti televizijos signalo sklaidos
paslaugas netikslinga”.  

RT žiniomis, „Comcast Chicago”,
kuri anksčiau buvo žinoma kaip „Time
Warner Cable”, pranešė nuo spalio 1
dienos taip pat ketinanti nepratęsti su-
tarties dėl Kremliaus finansuojamo te-
levizijos kanalo transliavimo. Ji re-
miasi įstatymu dėl įgaliojimų nacio-
nalinio saugumo srityje, konkrečiai,
velionio senatoriaus John McCain pa-
siūlyta pataisa.

Ta pataisa leidžia platintojams
vienašališkai, nepateikus jokių pa-
aiškinimų, atsisakyti transliuoti tu-
rinį, kuris yra kontroliuojamas arba fi-
nansuojamas Rusijos vyriausybės, pa-
aiškinama RT pranešime.   

Šių tinklų aprėpties zonai pri-
klauso New York, New Jersey, San
Diego, Los Angeles ir Čikaga.

„RT lieka Jungtinėse Valstijose ki-
tose platformose”, – rašoma televizijos
kanalo pranešime.

Rusijos ortodoksų bažnyčia atskilo 
Maskva (ELTA) – Rusijos orto-

doksų bažnyčia paskelbė nutraukian-
ti ryšius su Konstantinopolio patriar-
chatu dėl jo sprendimo praėjusią sa-
vaitę pripažinti Ukrainos ortodoksų
bažnyčios nepriklausomumą.

„Priimtas sprendimas nutraukti
visišką bendravimą su Konstantino-
polio patriarchatu”, – sakė už Rusijos
ortodoksų bažnyčios diplomatiją at-
sakingas vyskupas Ilarionas. 

Vengrijoje draudžiama miegoti gatvėse
Budapeštas (ELTA) – Vengrijoje

miegojimas gatvėse nuo šiol tampa ne-
teisėtas.

Jungtinės Tautos vadina šį įstaty-
mą „žiauriu” ir teigia, kad jis pažeidžia
žmogaus teises. Anot Jungtinių Tautų
aprūpinimo būstu ekspertės Leilani
Farha, įstatymas nesuderinamas su
tarptautine žmogaus teisių teise. 

Gatvėse gyventi draudžiantis įsta-
tymas jau įsigaliojo. Tai griežtesnė

2013 metų įstatymo, kai už miegojimą
gatvėse buvo nuspręsta bausti pinigi-
nėmis baudomis, versija.

Šiuo įstatymu „siekiama užtik-
rinti, kad benamiai žmonės nebūtų gat-
vėse nakties metu”. 

Vengrijoje valstybinėse prieglau-
dose yra apytikriai 11 tūkst. vietų be-
namiams, tačiau ekspertai teigia, kad
visoje šalyje mažiausiai 20 tūkst. žmo-
nių yra benamiai. 

New Yorke neaidėjo šūviai
New Yorkas (ELTA) – New Yorke

praėjęs savaitgalis buvo pirmasis per
25 metus, kai mieste neaidėjo šūviai.
„Penktadienį, šeštadienį ir sekmadie-
nį nebuvo nei šaudynių, nei nužudy-
mų, – sakė New Yorko policijos vadas
James O’Neil. – Tai yra pirmas kartas
per dešimtmečius, ir tuo gali didžiuo-
tis ne tik New Yorko policija, tuo gali
didžiuotis visi niujorkiečiai”.

Policijos duomenimis, milijoni-

niame mieste pastarąjį kartą savait-
galis be šaudynių fiksuotas 1993 me-
tais. Vis dėlto geros savaitgalio žinios
nėra tendencija. Savaitgalis nuo spalio
6 iki 7 dienos buvo „siaubingas”, pa-
reiškė žinybos. Šaudynių tada būta
Brooklyne ir Bronxse.

Be to, New Yorke vėl daugėja nu-
žudymų po to, kai praėjusiais metais
čia užregistruotas mažiausias jų skai-
čius nuo šeštojo dešimtmečio – 292.

Abejoja, ar klimato pokyčius sukėlė žmonės
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump abejoja, kad
klimatas Žemėje keičiasi dėl žmogaus
poveikio, ir todėl nenori skirti trilijo-
nų dolerių mėginimams sustabdyti
šiuos procesus. Baltųjų rūmų šeimi-
ninkas tai pareiškė interviu televizijos
kanalui CBS.

Žurnalistė paklausė, ar jis laiko
realiais klimato pokyčius. „Manau,
kad kažkas vyksta, kažkas keičiasi ir
tai vėl grįš į ankstesnę būklę”, – atsa-
kė jis. „Aš nemanau, kad tai prasima-
nymas. Pokyčių tikriausiai yra, bet aš

nežinau, ar juos sukėlė žmogaus po-
veikis”, – pridūrė D. Trump.

„Štai ką jums pasakysiu. Aš ne-
noriu atiduoti trilijonų dolerių, – pa-
brėžė Amerikos lyderis. – Aš nenoriu
prarasti milijonų darbo vietų. Aš ne-
noriu atsidurti nepalankioje padėty-
je”.

Praėjusių metų birželį D. Trump
pareiškė, kad jo šalis traukiasi iš Pa-
ryžiaus klimato sutarties. Pasak jo, dėl
šios sutarties realizavimo Jungtinės
Valstijos iki 2025 metų gali prarasti 2,7
milijono darbo vietų.

New Yorke, Čikagoje ir Los Angeles nebe-
liks Kremliaus propagandos ruporų „Russia
Today“ televizijos.                 Reuters nuotr. 
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Signalai, kad laikas keisti darbą  

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų spalio 17 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,86 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,62 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,57 €

Agentūra „Investuok Lietuvoje”
pristatė pasauliui naują vaizdo klipą,
siekiantį parodyti Lietuvą ne kaip dar
vieną gražią Europos valstybę, bet
kaip iššūkiams pasirengusią šalį.

Tikslinė vaizdo klipo ir visos įvaiz-
dinės kampanijos auditorija – poten-
cialūs užsienio investuotojai.

Pagrindinis kampanijos veikėjas
yra pati Lietuva, rašanti motyvacinį
laišką pasauliui. Lietuvą – kaip ku-
riantį, veržlų ir iššūkių nebijantį per-
sonažą – įkūnija šalį garsinantys moks-
lininkai, sportininkai, verslininkai ir
menininkai: genų „žirklių” išradėjas
Virginijus Šikšnys, olimpinė leng-
vaatletė Vaida Žūsinaitė, „Virtuvės
mitų griovėjų” įkūrėjas Alfas Iva-

nauskas, įmonės „Brolis Semicon-
ductors”, „Telesoftas” ir kiti. Filmuo-
ta net 27-iose lokacijose. 

Vaizdo klipe sąmoningai atsisa-
koma statistikos ir įprastų argumentų,
naudojamų pristatant šalį užsieniui,
kuriančios savo įvaizdį remiantis vien
skaičiais ir reitingais, dažnai suvie-
nodėja. Ypač sunku atkreipti verslo dė-
mesį šalims, negalinčioms pasigirti
namų rinkos dydžiu ar dideliu visuo-
tinu žinomumu. Todėl buvo pasirink-
tas kitas kelias –išryškinti Lietuvos ku-
riamą vertę. 

Kampanijos siunčiama žinia yra
„Duokite iššūkį – įgyvendinsime”.

„Investuok Lietuvoje”

Pristatė naują Lietuvos reklamos klipą

JAV finansų sektorius džiaugiasi
augančios ekonomikos ir žemų mokes-
čių vaisiais, tuo tarpu didieji bankai
skelbia apie dviženklį pelno augimą.

„Atlyginimai kyla, nekilnojamojo
turto pasiūla žema, smulkaus verslo ir
privačių asmenų pasitikėjimas stabi-
lumu yra neįtikėtinai aukštas. Šios
priežastys dar ilgam laikui gali skatinti
augimą finansų sektoriuje”, – teigė
„JPMorgan Chase & Co” generalinis di-
rektorius Jamie Dimon.

Didžiausias JAV bankas „JPMor-
gan” pranešė, kad jo trečio ketvirčio pel-
nas padidėjo 25 proc., palyginti su ant-

ru ketvirčiu.
„Citigroup Inc”, trečias pagal dydį

bankas JAV, skelbia 12 proc. augusį
pelną.

Ketvirtas pagal dydį JAV bankas
„Wells Fargo & Co” praneša apie 32 proc.
pelno augimą. Banko atstovai teigė,
kad rinkoje pastebima itin didelė pa-
skolų automobiliams ir smulkiajam
verslui paklausa.

Kelios grėsmės finansų sektoriaus
augimui vis tik yra matomos. Įvardija-
ma geopolitinė įtampą, „Brexit” ir ky-
lanti infliacija.

ELTA

JAV bankai džiaugiasi didėjančiu pelnu

Gegužę rinkas sukrėtė naujiena –
seniausia deimantų kompanija „De
Beers” pranešė pasirengusi prekiauti
dirbtiniais briliantais. Regis, kompa-
nija nusprendė pasinaudoti principu –
jei negali numalšinti sukilimo, imkis
jam vadovauti. Kitaip tariant, „De Be-
ers” sieks tapti ne tik natūralių, bet ir
dirbtinių brangakmenių rinkos mo-
nopolininku.

Šiam tikslui buvo sukurtas prekės
ženklas „Lightbox”, skirtas papuoša-
lams su laboratorijoje užaugintais bri-
liantais. Tai bus nesudėtingo dizaino,
sąlyginai pigūs papuošalai kiekvie-
nai dienai.

„Sintetiniai briliantai ne daugiau
nei mados užgaida. Jie netinka pažy-
mėti jums svarbius gyvenimo įvy-
kius”, – sako Bruce Cleaver, „De Beers”
generalinis direktorius.

Tokie akmenys nėra unikalūs, jį
pametus neteks išgyventi. Ir priduria,
kad tai puiki alternatyva perkantiems
papuošalus vaikams.

Sukurdama naują prekės ženklą
„De Beers” padarė viską, kad labora-
torijoje išaugintų briliantų kainą nu-
siristų iki nematyto lygio. 

„De Beers” siekia dviejų tikslų –
dirbtinius briliantus prilyginti kris-
talams – madinga, nebrangu, nerimta.
Ir antras, daug svarbesnis tikslas, nu-
mušti jų kainą. Jeigu pastaraisiais
metais sintetiniai briliantai kainavo
vos trečdaliu pigiau nei natūralūs ak-
menys, tai „Lightbox” akmenys kai-
nuos 85–90 proc. pigiau už tikrus bri-
liantus arba maždaug 200 dol. už ket-
virčio karato ir 800 dol. už karato dy-
džio akmenį.

ELTA

Užsibrėžė numušti dirbtinių brangakmenių kainą

Ekspertų teigimų, yra požymių, ro-
dančių, kad metas keisti darbą. „Vieni
aiškiai pajunta, kad laikas išeiti iš turi-
mo darbo, kitiems situacija gali būti ne-
aiški”, – teigia karjeros konsultantas
Ryan Kahn.

Įdarbinimo tinklalapio „What’s For
Work?” vadovė Teri Hockett prita-
ria. Jos teigimu, dalis darbuotojų

suvokia, kad pasiekė tokį etapą, kai lai-
kas pokyčiams, nes jie galvoja, ar dar-
bas derinasi su jų ilgalaikiais tiks-
lais”. Jei nesiderina, tie žmonės ima-
si pokyčių, sako ji.

Kiti žmonės iki galo nesuvokia,
kad yra nepatenkinti savo darbu, kol
kas nors neatkreipia į tai jų dėmesio ar
kol nesupranta, kad pernelyg ilgai
darbe ar po darbo jaučiasi nepaten-
kinti savo pareigomis, aiškina T. Hoc-
kett. „Jie pabunda naktį ir galvoja: ‘Ką
man daryti?’ Jie tariasi su draugais, su
artimaisiais, laukia patarimų, kurie
pagrįstų jų samprotavimus. Jie žino at-
sakymą, kuris visada neatsiejamas
nuo permainų, tačiau sunkiausia –
kažką pakeisti”, – pabrėžia ji.

Darbo skelbimų tinklalapio „Flex-
Jobs” įkūrėja, vadovė Sara Sutton Fell
mano – dalis žmonių pastebi ženklus,
rodančius, kad metas keisti darbą, ir
arba stengiasi kaip nors pagerinti
savo situaciją, arba niurzga, arba ban-
do save įtikinti, kad viskas nėra taip
blogai. Tačiau yra žmonių, kurie ne-
supranta ženklų, bylojančių, kad me-
tas išeiti iš šito darbo.

Štai požymiai, rodantys, kad šis
darbas jums nebetinka ir laikas su-
galvoti, kaip pagerinti esamą padėtį
arba išeiti.

1. Nejaučiate užsidegimo. Pabudę
ryte dažniausia nejaučiate džiaugs-
mo, kad eisite į darbą. Džiaugsmo gal-
vojant apie naujas galimybes, apie
savo indėlį, kurį jausdavote pradėję čia
dirbti, nebėra.

2. Kiekvieną rytą jaučiatės nelai-
mingi. Trumpai tariant – nenorite eiti
į darbą.

3. Jūsų įmonė ritasi žemyn. Nėra
reikalo skęsti kartu su šiuo laivu, pa-
brėžia L. Taylor: „Vilkitės gelbėjimosi
liemenę ir šokite į vandenį.”

4. Jums nepatinka kolegos ir / ar
jūsų viršininkas. Galite stengtis gerinti
santykius su kolegomis ar viršininku,
bet žinokite, kad kartais būna neiš-
sprendžiamų problemų.

5. Nuolat patiriate stresą, negaty-
vias emocijas ir / arba jaučiatės ne-
laimingi darbe. Jei vien pagalvojus
apie darbą, apima nerimas ir nepasi-
tenkinimas, tai akivaizdus požymis,
kad metas išeiti iš jo.

6. Jūs nepritampate prie kompa-

Atsisakė nesąžiningo Kaziuko mugės rengėjo
2019 metų kovo pradžioje rengiamą

Vilniaus Kaziuko mugę organizuos
nauja bendrovė – konkursą laimėjusi
„Concept Events & Media”.

„Būsimo mugės organizatoriaus
pasiūlyta kaina prekybininkams už
šventės plotus yra logiška ir užtikrina,
kad jokios papildomos oficialios ar
neoficialios rinkliavos nebus renka-
mos”, – sakė sostinės savivaldybės ad-
ministracijos direktorius Povilas Po-
derskis.

Pasak įmonės vadovės Vaivos Jo-
zaitytės, bendrovės ketina mugės ren-
gimą modernizuoti, todėl vietas pre-
kybai parduos internetu, per specialiai
mugei sukurtą sistemą.

„Tokiu būdu prekybos vietų įsi-
gijimas taps skaidriu, aiškiu, papras-
tu, kas ir buvo mūsų pagrindinė sie-
kiamybė”, – sakė V. Jozaitytė.

„Concept Events & Media” jau
yra tris kartus (2009, 2010 ir 2011 me-

tais) organizavusi Kaziuko mugę. 
Savivaldybė nusprendė keisti mu-

gės operatorių dėl anksčiau buvusių
neskaidrių prekybos susitarimų, kai
bendrovei „Vikšris”  mugės  dalyviai
mokėdavo skirtingas kainas.

Kaziuko mugė kitąmet vyks kovo
1–3 dienomis.

Savivaldybės inf.

Jei visgi nutarėte darbą keisti – gerai viską
apgalvokite. Scanpix nuotr. 

Paaiškėjo, kad „Vikšris“ rinko neteisėtas ir
nesąžiningas rinkliavas, užfiksuoti finansi-
niai nusižengimai. Obzor.lt nuotr. 

nijos kultūros ir / arba nebetikite
kompanija, kurioje dirbate. Jaučiate,
kad tarp kompanijos politikos ir jūsų
įsitikinimų, kaip turėtų veikti įmonė,
yra etinių ar moralinių skirtumų,
(arba yra) kultūrinių skirtumų, konf-
liktų dėl darbo etikos ir pan. Kad ir ko-
kia būtų priežastis, tai – moraliniai ne-
sutapimai su darbdaviu, tokioje vieto-
je nesmagu dirbti.

7. Nukenčia jūsų darbo kokybė ir
produktyvumas. Jei darbe nebesate
produktyvūs, nors atlikti užduotis su-
gebate, pradėkite ieškoti kito darbo.

8. Nepavyksta išlaikyti pusiaus-
vyros tarp darbo ir laisvalaikio. Jei ma-
tote, kad dėl darbo mažiau laiko pra-
leidžiate su šeima arba negalite skirti
reikiamo laiko darbui, rekomenduo-
jama dairytis kito darbo.

9. Darbe jūs nevertinami. Vado-
vybė jau gana ilgą laikotarpį nepri-
pažįsta, kad jūs sugebate ir galite pa-
siūlyti daugiau, jūsų nepaaukština,
nereaguoja į pageidavimus gauti su-
dėtingesnių užduočių.Tai – požymiai,
kad metas pasidairyti naujų galimy-
bių.

10. Pareigos darbe pasikeitė / jų
padaugėjo, o atlyginimas nepadidėjo.
Kartais tam yra priežasčių, bet daž-
niausiai tai ženklas, kad laikas išeiti.
Tai ypač pasakytina, jei įmonė klesti,
bet tai neturi įtakos jūsų atlyginimui
ir nekvepia jokiais priedais.

11. Jūsų idėjų neišklauso. Jeigu
jūsų idėjų nebeišklauso ar nebevertina,
jei vadovas niekaip neranda jums lai-
ko, jei puikiai atliktos užduoties ne-
pagiria ar nepastebi, pradėkite galvo-
ti apie naują darbą.

12. Darbe jaučiate nuobodulį ir
sąstingį. Jei netobulėjate, nieko naujo
neišmokstate, jei perpratote savo pa-
reigas, o galimybių tobulėti nėra, jei
diena iš dienos atliekate tą patį darbą
ir nematyti jokios augimo galimybės,
metas išeiti kitur.

13. Jei esate patyčių, seksualinio
priekabiavimo ar kitokio neleistino
elgesio auka, neabejotinai laikas dai-
rytis kito darbo.

„Delfi.lt”
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Kiekvienais metais  Tautos fondas (TF)
aukomis pare mia Lietuvoje skurstančias
mokyklas, užribio lituanistines mo-
kyklėles ir lietuviškas draugijas. Jų pa-
rama labai didelė. Vien šiais metais
Lie tuvą pasiekė per 70 tūkst. JAV do-
lerių paramos. Daugiausia remiamos
Vil nijos ir Vilniaus krašto mokyklos.

Tautos fondas labai daug prisi dė-
jo, kad būtų atidarytos naujos
ikimokyklinės lietuviškos gru-

pės, kurių labai trūksta Vilnijoje, Vil-
 niaus rajone. Švietimo ministerija su-
randa ir sumoka už patalpas, o TF pa-
deda įsigyti baldus, patalynę, lavinimo
priemones ir t. t. Jau yra atidaryta 40
naujų ikimokyklinių lietuviškų gru-
pių. Tai sukelią pasididžiavimo jaus-
mą, kad vis daugiau mokinukų pra-
deda lankyti lietuviškas mokyklas.
Vien šiais metais TF skyrė 5 tūkst. JAV
do lerių. Tai Buivydiškių pagrindinės
mokyklos Čekoniškių ir Karvio sky-
riaus ikimokyklinėms grupėms bei
kuriant Lavoriškių gimnazijos naują
ikimokyklinę grupę. 

Viena iš  didžiausių paramų yra
skiriama ikimokyklinukų ir pradi nių
klasių mokyklinukų kuprinėms.  Tai
puiki dovana mūsų mažiesiems iki-
mokyklinukams ir pradinukams. Ši
akcija vykdoma nuo 2006 metų. Iš viso
iki šių metų TF nupirko ir įteikė 9 000
kuprinių ir jų priedų (kuprinėse mo-
kiniai randa įvairių  mokymosi prie-
monių – nuo pieštukų, sąsiuvinių dažų
ir t. t. iki saldainiukų mažiesiems).
Prie kupri nių pritvirtintas atšvaitas su
Vals tybinės vėliavos spalvomis pa-
puoštu Lietuvos kontūru ir užrašu
„Tautos fondas”. Šiais metais įteikta
750 kuprinių. 2018 m. TF skyrė 15 000
dolerių kuprinėms ir Kalėdinėms do-
vanėlėms. Nuo 2011 metų išdalinta 13
978 kalėdinės do vanėlės. 2018 m. bus
įteikta 2 600 Kalėdinių dovanėlių su
gražiomis spalvotomis, vaikiškomis
knygutė mis. Labai smagu vaikams
gauti dovanėlių šv. Kalėdų proga, prieš
šventes aplankomi net ir atokiausi
darželiai ir ikimokyklinės grupės. 

Nepamirštama paremti ir užriby-
je, Lietuvos etninėse žemėse, gyve-
nančių lietuvaičių. Gudijos Apso ir
Ūsonių lituanistinėms mokykloms, Ly-
dos bendruomenei „Rūta” ir lituanis-
tinei mokyklai iš viso skirta 2 250  JAV
dolerių parama. Karaliaučiaus krašto
bendruomenėms, ansamb liams – 3 500
JAV dolerių parama. Sienų „Žiburio”
gimnazijai, Lenkijos Lietuvių etninės
kultūros draugijai, Lenkijos kultūros
draugijos leidžiamam laikraščiui „Auš-
ra” skirta 2 500 JAV dolerių.

Šalčininkų rajono Butrimonių pa-
grindinei mokyklai skirta 1 000 JAV do-
lerių įrengti vaikų žaidimo aikštelei.
Vilniaus r. Kalvelių „Auš ros” gimna-
zijai skirta 2 000 dol. nupirkti langų ža-
liuzes. Nemenčinės Gedimino gimna-
zijai skirta 1 000 dol. supažindinti vai-
kus su Lietuvių tautiniu kostiumu, ke-
letą kostiumų pasiūti. Kalesninkų My-
kolo Rudžio pagrindinei mokyklai
skirta 800 JAV dolerių pasiūti dviem
dzūkų tautiniams  kostiumams. Lavo-
riškių gimnazijai skirta 1 200  JAV do-
lerių Mažajai  Lietuvai aplankyti. Vil-
niaus r. Nemėžio  šv. Rapolo Kali-
nausko gimnazijai skirta 750 JAV do-
lerių, Lietuvos piliakalniams aplan-
kyti. Švenčionių Pabradės „Ryto” gim-
nazijai skirta 500 JAV dolerių sporto
priemonėms įsigyti. Trakų  Paluknio

„Medeinos” gimnazijai skirta 700 JAV
dolerių padėti vaikams patiems sure-
montuoti laisvalaikio patalpas. Šalči-
ninkų 1000-mečio gimnazijai – vaikų
meninės kūrybos festivaliui, dainų ir
šokių šventei „Šalčios aleliumai – skir-
ta 1 000 JAV dolerių. Senųjų Trakų Kęs-
tučio pagrindinei mokyklai skirta  1
200 JAV dolerių specializuotam kabi-
netui specialių poreikių vaikams įreng-
ti. Buivydiškių pag rindinei mokyklai
įsigyti priemonių ikimokyklinukų įgū-
džių stiprinimui skirta 750 JAV dolerių.
Šalčininkų Dieveniškių „Ryto” gim-
nazijai kon kursams, ekskursijoms ir t.
t. organizuoti, Lietuvos 100-mečiui pa-
minėti skirta 300 JAV dolerių.  

TF skiria stipendijas gerai besi-
mokantiems ir materialiai stokojan-
tiems studentams. Yra dvi grupės sti-
pendijų. Viena grupė – vardinės sti-
pendijos, sukauptos pa likimo lėšos ir
skirtos tam tikrų aukštųjų mokyklų
studentams. Antra – TF skiriamos sti-
 pendijos gabiems ir neturtingiems stu-
dentams. 2018 m. skirta stipendijoms 11
850 JAV dolerių.

2018 m. TF suorganizavo rašinių
konkursą „Ką man davė Lietuvos 100-
metis?” ir buvo išrinkti trys laureatai:
I vietos laimėtojai Karinai Mickevi-
čiūtei iš Nemenčinės Gedimino gim-
nazijos  buvo skirta 300 eurų premija,

II vietos laimėtojai  Ievai Gaidytei,
Dieveniškių „Ryto” gimnazijos moki-
nei, skirta 200 eurų premija, III  vietos
laimėtojai Eveli nai Širinskytei, Senų-
jų Trakų Kęs tučio pagrindinės mo-
kyklos mokinei, skirta 100 eurų pre-
mija. 

Šiais metais TF  suorganizavo sta-
žuotes už sienio šalyse studijuojan-
tiems studentams, kad vasarą jie galėtų
atlikti stažuotę Vilniuje. Tai galimybė
svetur besimokantiems studentams
grįžti dirbti į Lietuvą. Tam buvo skir-
ta 7 213 JAV dolerių.

Labai dėkojame visiems atsida vu-
siems, pasiaukojamai pareigas atlie-
kantiems TF darbuotojams: TF tarybos
pirmi ninkui Mariui Griškoniui, vice-
pir mininkams Jonui Stankūnui ir Ma-
 riui Marijošiui (einančiam ir Fi nansų
komisijos pirmininko parei gas), val-
dybos pirmininkei Laimai Šileikytei-
Hood, sekretorei Aldonai Kulpa,  iždi-
ninkei Audrei Lukoše vičiūtei, Skirs-
tymo komisijos pir mininkui Gintautui
Žemaitaičiui ir Juan Pablo Debesis.

Nuoširdi padėka visiems aukoto-
jams, suteikusiems vaikams džiaugs-
mo.  Linkime geros sveikatos, laimės ir
gerų darbų!

Vida Lelkaitienė – Tautos fondo
Lietuvos atstovybės reikalų tvarkytoja.

Padėka Tautos fondui už paramą Lietuvos mokykloms

Lydos bendruomenė Lietuvos 100-mečio šventėje. Tautos fondo archyvo nuotraukos

Pirmos vietos laimėtoja – Vilniaus r. Ne-
menčinės Gedimino gimnazijos mokinė
Karina Mickevičiūtė.

Antros vietos laimėtoja – Dieveniškių „Ryto“
gimnazijos mokinė Ieva Gaigdytė.

Trečios vietos laimėtoja – Senųjų Trakų Kęs-
tučio pagrindinės mokyklos mokinė Evelina
Širinskytė su savo mokytoja Ernesta Trukši-
naitė.

Rudaminos Ryto gimnazijos 1b klasės mo-
kinė Gabrielė Grigaliūnaite ̇džiaugiasi Tau-
tos fondo dovanota kuprine.
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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

Darganais ir ūkanotais rudens vakarais
malonu pasilepinti šildančiu skanėstu.

Visos mūsų maldos kasdieninės,
Viešpatie, duok tėviškės dangaus...

Tik tenai pailsusios krūtinės
Po visų kelionių atsigaus. 

(B. Brazdžionis)

A † A
Dr. AUGUSTINAS IDZELIS

Kapų tyla amžinam poilsiui priglaudė Draugo fon-
do tarybos narį, kultūrininką, mokslų daktarą.

Jam iške lia vus, reiškiame gilią užuojautą žmonai
REGINAI, šeimai, giminėms Lietuvoje bei vi siems ar-
timiesiems.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą. Liūdime kartu su Jumis.                                                                

Draugo fondo taryba Pudingas su burbonu

Reikės: 
1 puodelio burbono (Bourbon
whiskey – JAV gaminama viskio
rūšis)
1/2 puodelio vandens
1 1/2 puodelio razinų
1 arb. šaukštelio sodos
1 puodelio + 1 šaukšto miltų
1/2 puodelio + 2 šaukštų rudojo
cukraus
2 šaukštų minkšto sviesto (80 g –
2,8 oz) + formelėms ištepti
2 kiaušinių
pakelio vanilinio cukraus (8 g –
0,28 oz)

Užpilui:
200 g (7 oz) sviesto
1/2 puodelio + 2 šaukštų rudojo
cukraus
1 puodelio grietinėlės (35 proc.
riebumo)

Razinas nuplauti ir nusausinti.
Vandenį ir burboną supilti į puode-
lį ir kaitinti iki virimo. Karštą gėri-
mą užpilti ant paruoštų razinų, įmai-
šyti 1 arb. šaukštelį sodos.

1/2 puodelio cukraus ištrinti su
sviestu iki purios vientisos masės
(geriausia – elektriniu plakikliu).
Įmušti po vieną 2 kiaušinius vis pla-

kant, įberti vanilinio cukraus. Po
truputį suberti persijotus miltus ir
įmaišyti burbone išmirkusias razinas
(su visu skysčiu). Gaunasi poskystė
tešla.

Keramines kepimo formeles (ra-
mekin) ištepti sviestu, pabarstyti
ruduoju cukrumi ir į jas supilti tešlą
(tešla užpildyti 2/3 formelės tūrio).
Formeles sustatyti ant skardos ir
kišti į iš anksto iki 200 C (390 F) įkai-
tintą orkaitę. Kepti 15–18 minučių.

Paruošti užpilą:
Sviestą, cukrų ir grietinėlę su-

dėti į puodelį ir kaitinti ant mažos ug-
nies, kol užpilas sutirštės. Maišant at-
aušinti.

Dubenėlį su iškepusius pudingu
dėti ant lėkštutės ir apšlakstyti už-
pilu.

Skanaus!
Jūsų Indrė

Ilgamečiam Lituanistikos tyrimo ir studijų cent-
ro valdybos pirmininkui

A † A
Dr. AUGUSTINUI IDZELIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną REGINĄ, sū-
 nus MINDAUGĄ, AIDĄ ir Vytą, seserį TERESĄ, gi mi  -
nes ir artimuosius. Liūdime kartu.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
taryba ir valdyba

Kaina naujiems prenumeratoriams:

metams – 120 dol., internetu – 99 dol.

pusmečiui – 60 dol.

ketvirčiui  – 30 dol. 
Daugiau informacijos tel. 630-805-1404 

arba el. paštu AudreyKizys@gmail.com

www.draugas.org

Geriausia  dovana – DRAUGAS
Tai pažinčių ir susitikimų vieta

Padovanokite lietuvišką pasaulį!



12 DRAUGAS2018 SPALIO 18 D., KETVIRTADIENIS

http://draugokalendorius.org

www.linoslithuanianfood.com

- Rye Bread
-Multigrain Bread
-Milk Curd Cheese
-Smoked Meats
-Cakes and Cookies
-Šakotis  Raguolis

Our produce can be shipped to your desired location.

Toms River, NJ
973-722-9733 | 973-615-9739

Allow us to decorate your table
for any occasion or special event.
Our Lithuanian creations bring 

authenticity and beauty 
to enchance your

everyday dinner table.
We create all of our goods

from scratch and dedicate our time
to perfect each individual meal.

Check our website for more goods.

Spalio 17 dieną, trečiadienį, Čikagoje mirė
Vaclovas Momkus. Apie atsisveikinimą ir lai-
dotuves bus pranešta vėliau.

�  Spalio 21 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje vyks
jaunųjų atlikėjų koncertas ,,Po Angelo spar-
nu”, skirtas paremti bažnyčią. 11 val. r. – šv.
Mišios, po jų parapijos salėje vaišės, kurių
metu sveikinsime kleboną Jaunių Kelpšą su
gimtadieniu. 

�  Spalio 21 d., sekmadienį, po 10 val. r.
lietuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo parapijos salėje JAV Lietuvių
Bendruomenės Brighton Parko apylinkė ruoš

rudens pietus ir rodys filmą apie popiežiaus
Pranciškaus apsilankymą Lietuvoje.

� Pasižymėkite datą! Draugo fondo rūpes-
čiu išleistos istorinės knygos apie JAV lietu-
vius Amerikoje ir jų indėlį į Lietuvos nepri-
klausomybę pristatymas vyks lapkričio 11 d.
Ateitininkų namuose, Lemont, IL.

� Skautai akademikai kviečia visus į me-
tinę šventę, kuri vyks lapkričio 17 d., šeš-
tadienį, 6:30 val. v. Chateau Orleans, 8025
S. Cass Ave, Darien, IL, 60561. Kviečiame
iš anksto užsisakyti vietas, skambinant tel.
630-243-6302 arba el. paštu: ausre-
les@comcast.net

PAS MUS
IR

APLINK MUS

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

http://draugokalendorius.org

,,Draugo” pokylio metu
vykusios loterijos laimėtojai:

1000 dol. – Diana Vidutis iš Takoma Park, MD.

500 dol. – Alex Vitkus iš Olympia Fields, IL.

250 dol. – Vaclovas ir Asta Kleizos iš Lemonto, IL. 

Sveikiname laiminguosius. 

Dėkojame visiems loterijos dalyviams.

California Lithuanian Credit Union
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Pasaulio lietuvių centras Lemonte praneša, kad dėl nepakankamo
susidomėjimo spalio 20 d. planuotas „Oktoberfest” renginys neįV yKS .


