
Konferencijoje dalyvavo V. Adamkaus užsienio po-
litikos bendražygiai – buvęs Ukrainos prezi-
dentas Viktor Juščenko, Ukrainos Aukščiausio -
sios Rados Užsienio reikalų komiteto pirmi-

ninkas Borys Tarasiuk, buvęs Rumunijos preziden tas
Traian Basescu, Lenkijos Senato vicepirmininkas Bog-
dan Borusewicz, ilgametis Vokietijos užsienio politi-
kos architektas ir Angela Merkel bendra žygis Elmar
Brok.

Konferencijoje didelis dėmesys buvo skirtas eu-
ropėjančiai Ukrainai ir jos galimybei visiškai atsiri-
boti nuo Rusijos. 

– 3 psl.
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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 175 dienos!

Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. – Koh 3, 1.

ŠIAME NUMERYJE:

1987-ųjų rugpjūčio 23 d. mitingas:
kelio į Nepriklausomybę 

pradžia – 2 psl. 

Dirbome nerašydami 
protokolų –  7 psl.

Iš k.: Šiaurės valstybių parlamentų narių delegacijos vadovas Hans Wallmark; Lenkijos Senato vicepirmininkas Bogdan Boru -
sewicz; ilgametis Vokietijos užsienio politikos architektas ir Angela Merkel bendražygis Elmar Brok; JAV antikomunistinio Lotynų
Kongreso narių bloko vadovas Lincoln Diaz-Balart; Prezidentas Valdas Adamkus; LR Seimo narys, buvęs Lietuvos ambasadorius
JAV Žygimantas Pavilionis ir buvęs Ukrainos prezidentas Viktor Juščenko.                                                           Martyno Ambrazo nuotr.

Prezidento V. Adamkaus vardo konferencijoje
Rugpjūčio 22 d. Vilniaus universitete vyko Prezidento Val-
do Adamkaus vardo tarptautinė konferencija „Regioni-
nės lyderystės atkūrimas”. Konferencijos globėjas ir da-
lyvis Prezidentas V. Adamkus pažymėjo, kad šiandien Eu-
ropai ir pasauliui kylančių iššūkių akivaizdoje reikalinga
naujos kokybės lyderystė užsienio politikoje, kuri privalo
prasidėti pirmiausia regione. Pasak V. Adamkaus, su ar-
timiausiais kaimynais privalome išbristi iš nepasitikėjimo
ir senų nuoskaudų eskalavimo lygmens ir inicijuoti stra-
teginį dialogą apie sprendimus, stiprinančius ne tik
mūsų, bet ir visos Europos ir JAV vienybę.

Iš Žemės stebėjome, kaip Mėnulis paslėpė Saulę
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Kaip atrodys užtemusi Saulė? Ar
žemėje pasidarys tamsu, kaip
naktį? O kaip į šiuos reiškinius
reaguos gamta ir visi gyvi pa-

darai? Tokie ir panašūs klausimai kilo
laukiant rugpjūčio 21 dieną vykusio
Saulės užtemimo. Dabar jau žinome,
kaip viskas atrodė. Pasaulis nesugriu-
vo, juodame šešėlyje trumpai pabuvu-
si Saulė vėl nušvito. Tačiau daugeliui
Amerikos gyventojų tas pirmadienis,
kai Saulė užtemo, buvo neeilinė diena. 

Nemažai žmonių susiruošė į kelią
– važiavo iš savo namų ne vieną mylią,
kad galėtų kartu būryje stebėti, kaip
Mėnulio šešėlis užstoja Saulę. Iš anks-
to buvo skelbiama, kur geriausiai bus
matomas užtemimas, taip pat kur Či-
kagos apylinkėse bus galima susiburti
ir kartu žiūrėti į dangų į šį retą astro-
nominį reiškinį. Kai kurių šaltinių tei-
gimu, paskutinį kartą visiškas Saulės
užtemimas Amerikoje buvo matomas
daugiau nei prieš 90 metų.

–  12  psl.Užtemimo stebėtojai prie Oak Park viešosios bibliotekos. V. Petrauskienės nuotr.



VITALIUS ZAIKAUSKAS

Prieš 30 metų, 1987 m. rugpjūčio 23 d., Vilniuje,
prie Adomo Mickevičiaus paminklo, vyko so-
vietų valdžios nesankcionuotas mitingas,
kuriame pirmą kartą viešai buvo pasmerkti

Baltijos valstybių sovietinę okupaciją lėmę Vokie-
tijos ir Sovietų Sąjungos 1939 m. rugpjūčio 23 d. ir
rugsėjo 28 d. sutarčių (Molotovo-Ribbentropo pa-
kto) slaptieji protokolai, pirmą kartą viešai iškelti Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo ir sovietų ka-
riuomenės išvedimo iš Lietuvos klausimai. 

Mitingo dieną sovietų valdžios buvo numaty-
ta iš Vilniaus išvežti užsienio turistus, neorganizuoti
ekskursijų į Vilnių iš kitų Lietuvos miestų ir rajonų,
vilniečiams planuota surengti kultūrinių ir sporto ren-
ginių. Siekiant, kad į mitingą neitų jaunimas, Lietuvos
SSR respublikinė televizija 1987 m. rugpjūčio 23 d.
12 val. pradėjo transliuoti populiarių, iki tol „kapi-
talistinio pasaulio grimasomis” laikytų Vakarų roko
grupių vaizdo įrašus, o dėstytojai ir mokytojai mo-
kinius ir studentus griežtai perspėjo šiukštu nesi-
rodyti toje Vilniaus senamiesčio pusėje.  Nepa-
isant sovietų valdžios pastangų sužlugdyti „nacio-
nalistų ir religinių fanatikų akciją”, mitingas įvyko. 

Į mitingą ėjau ratais

Gerai pamenu tą dieną. Iš ryto buvo kiek ap-
siniaukęs dangus, tačiau pro lengvus debesis vis
dažniau prasiskverbdavo saulė. Dvelkė rudens
pradžia, nes vasara buvo karšta ir sausa. Kažką su-
murmėjęs savo viršininkams, tyliai išsmukau iš
darbo. Ėjau senamiesčio gatvelėmis – dabar net juo-
kinga prisiminti – vis apsidairydavau, ar kas ne-
seka. Ėjau ne tiesiai link Šv. Onos bažnyčios, bet vin-
giuodamas, vis sugrįždamas ta pačia gatvele atgal…
Esą „mėčiau pėdas”.

Be abejo, jaučiau įtampą ir gerokai nerimavau.
Prie A. Mickevičiaus paminklo atėjau kiek per
anksti – buvo dar vienas kitas žmogelis, taip pat ne-
ramiai besisukinėjantis. Padariau dar vieną ratą ap-
linkinėmis gatvelėmis ir… vos nepavėlavau – nedi-
delė aikštė buvo pilnutėlė, nors nuo pirmojo mano
pasirodymo buvo praėję vos keliolika minučių. 
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Drąsiai – į Nepriklausomybę

Giedama „Tautinė giesmė”.  Iškėlęs ranką Mikoliškių bažnyčios (Klaipėdos r.) vargonininkas Alfonsas Vytautas Bumbu-
lis.                    Lietuvos ypatingojo archyvo nuotraukos

Pamatęs daugybę žmonių,
kaipmat nusiraminau. Kur dau-
giau – ten drąsiau. Susirinku-
sieji įtariai žvalgėsi vienas į
kitą, dar nepatikliau nužvelg-
davo kiekvieną fotoaparatą. Kal-
bėjosi beveik pašnibdžomis. 

Minia nebuvo audringa. Ro-
dos, ant visų buvo nusileidęs
kažkoks neapsakomo nerimo
debesis. Bent jau man taip atro-
dė. Nors jau buvom išgyvenę
Brežnevo epochą, Andropovo
valdymą, trumpą Černenkos lai-
kotarpį. Jau ir Gorbačiovas ste-
bino savo pasisakymais bei už-
uominomis, tačiau vis dėlto sau-
gotis reikėjo. Dar nesileidom
užliūliuojami saldžių žodžių…

Mitingas prasidėjo kažkaip
staiga, be jokių įžangų. Minia iš-
kart atsigavo, žvilgsniai tapo
nebeįtarūs, netgi visiškai prie-
šingai – vienas kitą drąsino,
vienas kitą skatino. Baimės ir nerimo kaip nebūta. 

Kaip tik ši akimirka man labiausiai ir įsirėžė at-
mintin. Tarsi kas būtų paleidęs į laisvę vienybės ir
laisvės angelus. Susirinkusieji vis labiau ir labiau įsi-
drąsino, po kalbų vis garsiau plojo, vis garsiau reiš-
kė savo pritarimą. O kai pasirodė televizijos žurna-
listas su kamera ir ėmė uždavinėti susirinkusiems
klausimus, minia ėmė iš jo tyčiotis. (Nuorodą į tą re-
portažą, kuris, žiūrint dabartinėmis akimis, atrodo
labai juokingas, rasite žemiau.) Daugumos kalbėto-
jų tuomet aš dar nepažinojau.

Svarbiausieji mitingo veikėjai

Mitingą organizavo Antano Terlecko iniciatyva
1978 m. birželio 14 d. įkurta pogrindinė antisovietinė
organizacija Lietuvos laisvės lyga, prie organizavimo
prisidėjo Nijolė Felicija Sadūnaitė, Vytautas Bogušis,
Petras Cidzikas, Julius Sasnauskas, Robertas Grigas
ir kiti. Vykstant Sovietų Sąjungos komunistų partijos
centro komiteto generalinio sekretoriaus Michailo Gor-
bačiovo iniciatyva 1985 m. pavasarį pradėtai „perest-
roikai” (pertvarkai), SSRS vadovybei vis dažniau
viešai kalbant apie „visuomenės gyvenimo demok-
ratizacijos” plėtrą, Lietuvos SSR sovietinė-partinė va-

dovybė nedrįso mitingo uždraus-
ti ar prieš rengėjus imtis radika-
lių, drastiškų priemonių, tačiau,
vadovaujantis Lietuvos komu-
nistų partijos centro komiteto pa-
rengtu „provokacinės rugpjūčio 23
d. akcijos sužlugdymo priemonių
planu”, spaudoje buvo išvystyta
mitingo organizatorių šmeižimo
kampanija. Lietuvos SSR valsty-
bės saugumo komiteto (KGB) ope-
ratyviniai darbuotojai vykdė „pro-
filaktinio pobūdžio” pokalbius su
asmenimis, potencialiai galėju-
siais dalyvauti mitinge, nefor-
malių jaunimo grupuočių nariais,
siekė paskleisti nesantaiką tarp
KGB akiratyje buvusių antiso-
vietiškai nusiteikusių asmenų.
Iš represinių struktūrų pareigūnų
buvo sudarytas operatyvinis šta-
bas, kuriame buvo 150 operatyvi-
nių darbuotojų, turėjusių stebėti,
fotografuoti ir filmuoti renginį. 

Nukelta į  5 psl.

Mitingo Vilniuje, prie A. Mickevičiaus paminklo, organi-
zatoriai Nijolė Felicija Sadūnaitė ir Vytautas Bogušis.

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto
biuro posėdyje numatytos priemonės 1987
m. rugpjūčio 23 d. mitingui Vilniuje su-
žlug dyti. 1987 m. rugpjūčio 22 d.

Straipsnio autorius po dvejų metų, 1989-ųjų rugpjūčio
23 dieną, Baltijos kelyje dalijo ,,Atgimimo” laikraštį. 

Asmeninio archyvo nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.

Svečiai iš JAV aptarė regiono saugumo per-
spektyvas bei pigesnių energetinių resursų įsigi-
jimo galimybes. Pranešimus skaitė naujieji užsie-
nio politikos regione kūrėjai: JAV prezidento Do-
nald Trump paskirtasis atstovas Ukrainos konf-
liktui Kurt Wolker, gausios Šiaurės valstybių par-
lamentų narių delegacijos atstovai, JAV antiko-
munistinio Lotynų Kongreso narių bloko vadovas
Linkolno Diaz-Balart, Moldovos kandidatė į prezi-
dentus Maia Sandu bei Gruzijos parlamento vice-
pirmininkas Sergijus Kapanadzė. 

Prezidento Valdo Adamkaus pasisakymas

Prezidentas V. Adamkus  teigė, kad tokia Eu-
ropos Sąjunga (ES), kokią matome dabar, nebega-
lės egzistuoti. Kai kurie ES šalių lyderiai perima
Vladimiro Putino retoriką ar net gina jo interesus,
nepaiso ir Europos siekių bei vienybės. Jis primi-
nė Lietuvos, Europos, pasaulio istoriją, kada daug
kas atrodė viltingiau, o viltys turėjo realų pagrin-
dą. Tačiau šiandien, pasak V. Adamkaus, matome
atvirkščią vaizdą: Europa ieško savęs ir mėgina at-
sispirti fragmentacijos, skilimo tendencijoms, tuo
metu Rusija, Vakarų Europoje vykdydama politi-
ką „skaldyk ir valdyk”, visame pasaulyje rengia ki-
bernetines atakas, pietinių kaimynių teritorijas at-
virai grobia ir aneksuoja, remia autoritarinius re-
žimus ir provokuoja konfliktus Artimuosiuose Ry-
tuose. Turime atvirai pripažinti, kad V. Putinui vis
labiau pavyksta stabdyti laisvės žygį.

V. Adamkus išsakė priekaištų šios dienos už-
sienio politikos vadovams: „O kas man asmeniškai
itin skaudu ir apmaudu – Lietuvos ir Lenkijos san-
tykiai iš pasitikėjimo ir pagarbos lygio per keletą
metų nedovanotinai nukrito į priekaištų, kaltini-
mų, nepasitikėjimo ir senų nuoskaudų eskalavimo
lygį, ir tai dar viena dovana Maskvai”, – kalbėjo jis.  

„Kažkas ne taip, jei prarandame draugus tiek
Vidurio Europos sostinėse, tiek Rygoje ar Taline –
net Baltijos šalys mūsų neparemia dėl gyvybinių

Prezidento V. Adamkaus vardo konferencijoje

energetinių klausimų. Rusija baltarusių rankomis
stato atominę bombą prie pat Vilniaus prieigų, o mes
nesugebame įtikinti ES šalių dėl mūsų susirūpinimo,
nei tartis su artimiausiais kaimynais. Pribrendo bū-
tinų sprendimų laikas, europinių vertybių lyderys-
tės laikas. Lietuva turi vėl aktyviai dalyvauti pri-
imant visus svarbiausius mūsų transatlantinei šei-
mai, Europai, regionui sprendimus, o ne nusišalin-
ti ar atsiriboti nuo jų, – tikino Prezidentas. – ...Turi-
me aktyviai dalyvauti ir ‘Brexit’ derybose. Pasaky-
siu atvirai, turime daryti viską, kad įvyktų kuo ma-
žesnis ‘Brexit’ – dabartinė mūsų pozicija derybose
slėptis už Briuselio atstovų nugarų man nepriimti-
na. – ...Privalome užkardyti ir korupcinių Rusijos pi-
nigų dalyvavimą mūsų politinėse kampanijose, ban-
dymą daryti poveikį mūsų rinkimams ar kitokiems
pasirinkimams – taip pat ir energetikos sektoriuje”.
Taip pat, pasak V. Adamkaus, būtina visomis įma-
nomomis priemonėmis užtikrinti reformų tęstinumą
Ukrainoje, Gruzijoje, Moldovoje, o galutinė mūsų veik-
los stotelė turi būti šių šalių narystė NATO ir ES. V.
Adamkus ragino sušaukti regiono politikos vadovų
susitikimą, skirtą energetikos klausimams, kelti ne
tik „Nord Stream 2”, bet ir Astravo klausimą ES vir-
šūnių taryboje. 

Ukrainos prezidento V. Juščenko žodis

Iš Kijevo atvykęs buvęs Ukrainos prezidentas
Viktor Juščenko atkreipė dėmesį, kad Rusijai išlai-
kant savo įtaką kai kuriose posovietinėse šalyse, Eu-
ropoje formuojasi nauja geležinė uždanga. Jis tvir-
tino, kad Europa kol kas neturi vieno plano, kaip ko-
voti su Maskva, o laimėti prieš ją reikia daugiau nei
diplomatinių pastangų ar sankcijų. „Jeigu mūsų
diskusijoje dalyvautų Winston Churchill, jis pasa-
kytų: gerbiamieji politikai, pasižiūrėkite į politinį Eu-
ropos žemėlapį. Ar jūs nematote tos geležinės už-
dangos nuo Baltijos iki Juodosios jūrų?” – retoriškai
klausė V. Juščenko. Dabartinę padėtį Europoje jis pa-
vadino „azijietiško feodalizmo konfliktu su europine
demokratija” ir priminė, kad Rusija yra sukėlusi še-
šis konfliktus Europos rytuose. Jis tvirtino, kad Ru-

Tarp konferencijos dalyvių – ir prof. Vytautas Landsbergis (penktas iš k.). Ludo Serges  nuotraukos

 
(EL  

Prezidentas Valdas Adamkus.            Ludo Serges  nuotr. Ukrainos prezidentas Viktor Juščenko.
Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

sijai stabdyti reikia ir karinių veiksmų – vien pa-
reiškimų ir sankcijų jau negana. 

Dėmesys Lietuvos-Lenkijos santykiams

Tarptautinėje konferencijoje „Regioninės lyde-
rystės atkūrimas” aptarti regioninio bendradarbia-
vimo stiprinimo klausimai. Lenkijos vaidmuo šiose
pastangose itin svarbus, tačiau pastaruoju metu į Var-
šuvą žvelgiama atsargiai. Lenkijos ir Lietuvos san-
tykiai taip pat nevadintini gerais. Prezidentų V.
Adamkaus ir Aleksander Kwasniewski, Lech Kac-
zynski bendrystė pavirto gražiu prisiminimu, o da-
bartiniai politiniai vadovai vienas kito akivaizdoje ap-
siriboja mandagia tyla, bet kartais nevengia ir griež-
tesnių replikų. Lenkijos Senato vicepirmininkas, il-
gametis pirmininkas B. Borusewicz duodamas in-
terviu tinklalapiui „15min.lt” pripažino, kad regio-
ninės lyderystės atkūrimas susijęs ir su dvišalių
santykių gerinimu, konstruktyvesniu dialogu. „Rim-
tų konfliktų tarp mūsų valstybių nėra, tačiau yra ne-
išspręsti klausimai, kurie vis iškyla. Kad ir tas pats
lenkiškų raidžių rašymas, vietovardžių rašymas... Ne-
suprantu, kodėl tai yra problema, nes Lenkijoje mes
taikome tą vietovardžių rašymą kita kalba net kai vie-
tovėje gyvena tik dešimt procentų tam tikros tauty-
bės žmonių. Nesuprantu, kodėl tai paverčiama poli-
tine problema. Rimtesnė problema yra žemės grąži-
nimo klausimas, dėl to kyla labai konkretūs konflik-
tai, kurie tampa ir tautinės nesantaikos priežastimi.
Turbūt svarbiausias dalykas yra tai, kad Lietuvoje kei-
čiasi valdžios atstovai, valdžioje būna tai kairieji, tai
dešinieji, tai labiau centristinės jėgos, tačiau klausi-
mų sprendimo nematome. Dėl to iš Lenkijos jaučia-
te susierzinimą, tam tikrą nekantravimą. Aš esu už
abiejų pusių dialogą, – kalbėjo B. Borusewicz. – Lie-
tuva ir Lenkija besipešdamos dažnai pamiršta, kad abi
šalys turi bendrą grėsmę – Rusiją”, – sakė svečias. 

Seimo nario Ž. Pavilionio nuomonė

Seimo narys Ž. Pavilionis, LRT žurnalistams
kalbėdamas apie konferencijos svarbiausius punktus,
sakė, kad visi puikiai mato, jog Rusija Rytų Europo-
je žiebia konfliktus tam, kad šalių nepasiektų Vaka-
rai. „Iš septynių šeši konfliktai yra Rytuose: Kara-
bachas, dvi Gruzijos okupuotos teritorijos, Moldova,
Padniestrė, dvi okupuotos Ukrainos teritorijos. Visais
atvejais Rusija teigia, kad tai – vidiniai konfliktai, bet
visi puikiai mato, kad visų konfliktų ašis ir priežas-
tis yra Kremlius”. Pasak politiko, „Kurt Walker ne-
dviprasmiškai tiek dėl NATO, tiek dėl Europos Są-
jungos narystės pasakė, kad niekas netikėjo, jog Bal-
tijos šalys bus lydimos tokios sėkmės. Jis buvo tas pa-
tarėjas, kuris įtikino G. W. Bush plėsti NATO į Balti-
jos šalis. Jis sakė, kad jam buvo labai sunku, nes nie-
kas netikėjo, kad Baltijos šalys gali tokiomis tapti”. Ž.
Pavilionis pabrėžė: „Tačiau svarbiausia žinia jau-
niems lyderiams – su buvusiu McCain instituto va-
dovu, dabartiniu specialiuoju Prezidento Donald
Trump atstovu Ukrainai, ambasadoriumi Kurt Wol-
ker taip pat sukirtome rankomis iki būsimos Adam-
kaus konferencijos 2018 m. rugpjūčio 22 d. sukurti se-
natoriaus McCain ir Prezidento Adamkaus lyderys-
tės akademiją.

Pagal įvairius šaltinius parengė V. Zaikauskas

Seimo narys Ž. Pavilionis 
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

SIMONA MILIŪNAITĖ

Aistė Furajevaitė – dvidešimtmetė mer-
gina, kuriai teko galimybė bendrauti su
NBA krepšinio treneriais, žaidėjais bei
asociacijos nariais. Skamba išties ne-
realiai? Tiesa, šios pažintys ir galimybės
užgimė būnant „Krepšinio galia” prog-
ramos koordinatore. Mergina savo is-
toriją sutiko papasakoti ir laikraščio
„Draugas” skaitytojams.

Aistė Furajevaitė – lietuvė, kurią
dar visai mažą tėvai atsivežė į
Jungtines Amerikos Valstijas:

„Tėvai laimėjo žalią kortą ir nuspren-
dė priimti likimo siųstą iššūkį. Teko
kraustytis ir man”. Toli nuo tėvynės
alytiškė gyvena jau trylika metų, ta-
čiau save vis dar vadina lietuve: „Ne-
svarbu, kurioje šalyje gyvenu ir kiek
laiko”. Mergina prisipažįsta, kad toli
nuo tėvynės būti yra išties sunku. La-
biausiai pasiilgsta artimųjų ir gamtos.
Per šventes netenka sėsti prie vaišių
stalo kartu su artimaisiais, o kartais
net ir šeimos šventes tenka praleisti. 

Mergina šiuo metu studijuoja tarp-
tautinį verslą Berkeley College –
School of  Business, New Yorke. Įgytos
žinios universitete ne kartą yra pa-
gelbėjusios jai dirbant „Krepšinio ga-
lia” koordinatore ir rūpinantis tarp-
tautiniais reikalais. Aistė savo veiklą
„Krepšinio galia” programoje pradėjo
kaip padėjėja. Laikui bėgant projekte
atsirado poreikis turėti žmogų, kuris
palaikytų ryšius tarp Lietuvos ir JAV:
„Kadangi studijuoju tarptautinį vers-
lą, labai greitai pasikeitė mano parei-
gos, tapau ‘Krepšinio galia’ programos
koordinatore”.

„Krepšinio galia” projektas yra
skirtas vaikams ir paaugliams Lietu-
voje, kurios iniciatorius yra Peter Ka-
zickas, dr. Juozo ir  Aleksandros Ka-
zickų anūkas. Jis pagal savo savano-
riško darbo krepšinio programoje
„Hoops4Hope” Zimbabvėje patirtį pa-
siūlė programą Lietuvai. Peter kartu
su broliu Augustinu bei pusbroliu
Alex ir globoja šią programą. 

Programos pagrindas – vaikai iš
padidintos rizikos šeimų, kurie krep-
šinio treniruočių metu, pasitelkus
krepšinį, kaip žaidimą ir bendravimo
formą, mokomi atpažinti rizikingas si-
tuacijas, jų išvengti, atsispirti į žalin-
gus įpročius įnikusių žmonių įtakai.
Komandinio žaidimo metu, pasak pro-
jekto organizatorių, įvairaus amžiaus
vaikai ugdo pasitikėjimą savimi, pa-
garbą komandos draugui, mokosi
spręsti konfliktus, treniruočių metu
aktyvus bendravimas su treneriu lei-
džia vaikams pamatyti ir gerą pavyz-
dį, suteikia tikėjimo, kad sunkus dar-
bas atveda prie gerų rezultatų.

„Krepšinio galia” programos da-
bar jau buvusios koordinatorės parei-
gos buvo išties atsakingos –  prižiūrė-
ti visą programos veiklą bei dirbti
tarptautiniais reikalais, bendrauti su
treneriais, aptarti esamą situaciją:
„Kiekvieno trenerio situacija yra skir-
tinga ir kiekvienam reikėjo taikyti
tinkamą programą, idėjas ir būdus
spręsti problemas. Daug teko dirbti su
NBA New Yorke, Madride ir Londone

Jauna lietuvė nestokoja noro padėti kitiems

Aistė Furajevaitė – lietuvė, kurią dar visai
mažą tėvai atsivežė į Jungtines Amerikos
Valstijas. 

Koordinuojant „Krepšinio galia” programos veiklą Aistė lankėsi Lietuvos generaliniame
konsulate New Yorke. Iš k.: Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius,
Aistė Furajevaitė, buvęs NBA žaidėjas Martin Conlon, vicekonsulė Aistė Jakštienė. 

bei NBA žaidėjų asociacija. Taip pat su
buvusiu NBA žaidėju Martin Conlon ir
dabartiniais NBA žaidėjais Jonu Va-
lančiūnu ir Mindaugu Kuzminsku bei
krepšinio treneriais”.

Tiek daug darbų, ne ką mažiau ir iš-
šūkių, tačiau jaunai merginai viskas
buvo įmanoma: „Tarp Lietuvos ir New
Yorke yra 7 valandų skirtumas. Reikia
priprasti prie to skirtumo, kai pati
programa vyksta Lietuvoje, o aš esu
New Yorke”. Taip pat mergina pripa-
žįsta, kad dirbti su NBA iš tiesų buvo ne-
lengva. Komandos žaidėjai, treneriai
yra užimti ir gauti jų dėmesio bei laiko
merginai buvo išties sunku. Tačiau,
kaip pati mergina teigia, didžiausias  iš-
šūkis jai buvo „Krepšinio galia” rengi-
nys NBA žaidėjų asociacijos patalpose
New Yorke: „Labai daug dirbau su NBA
žaidėjų asociacijos komanda, nes deri-
nome viską – nuo sutarčių iki svečių
skaičiaus ir apsauginių. Teko įvykdyti
gana aukštus asociacijos reikalavimus.
Taip pat šį kartą dalyvavo ne vienas, o
du NBA žaidėjai. Reikėjo viską sude-
rinti ir su jais, prižiūrėti, kad viskas

sklandžiai vyktų – renginio metu nei se-
kundei nepasitraukiau nuo žaidėjų sa-
lėje, pilnoje žmonių.”

Po pusantrų metų mergina nu-
sprendė pasitraukti iš „Krepšinio ga-
lia” programos. Tikslios priežasties,
kodėl priėmė tokį sprendimą, mergina
neatskleidė, tačiau pripažįsta, jog šia-
me darbe labiausiai ilgėsis bendravimo
su krepšinio treneriais: „Be jų nebūtų
šios programos. Jie yra tie žmonės, ku-
rie kiekvieną savaitę vyksta pas vaikus
ir su jais bendrauja, žaidžia, mokina.
Jie atlieka nuostabų darbą ir visada
jausiu jiems pagarbą.” 

Aistė neslepia, kad visada buvo ir
vis dar yra užimta septynias dienas per
savaitę. „Krepšinio galia” programoje
koordinatorė nuveikė tikrai daug. Kaip
pati įvardija, didžiausi darbai jai buvo
darbas su NBA žaidėjų asociacija,
NBA žaidėjais bei renginiai: „Pirmas
renginys vyko Long Islande, kuriame
dalyvavo Jonas Valančiūnas, jis buvo
renginio ambasadorius. Su Jonu ne-
mažai dirbau prieš renginį derindama
eigą. Antrasis renginys vyko šiais me-
tais, balandžio mėnesį, NBA žaidėjų
asociacijos patalpose Manhattane. Šį
kartą dalyvavo ne tik Jonas Valančiū-
nas, bet ir Mindaugas Kuzminskas.” 

Akivaizdu, kad mergina nestokoja
noro padėti kitiems: „Man visada buvo
labai svarbu padėti kitiems. Aš visada
sakau – geriau yra duoti nei gauti.
Negaliu nepadėti žmogui, jeigu jam tik-
rai reikia pagalbos. Jeigu aš negaliu pa-
dėti tam tikroje situacijoje, visada sten-
giuosi surasti, kas galėtų pagelbėti.
Turbūt visa tai ateina iš šeimos”.

„Draugo” skaitytojams Aistė jau
pažįstama iš kitų iniciatyvų. Nuo 2015-
ųjų m. mergina New Yorke organi-
zuoja kasmetinę gerumo akciją „Spal-
voti pleistriukai”, kurios tikslas – su-
rinkti spalvotų pleistriukų onkologi-
nėmis ligomis sergantiems vaikams
Lietuvoje. Ligoniukai mano, kad spal-
voti pleistriukai sumažina skausmą.

Šiuo metu Aistė stengiasi susi-
telkti ties mokslais, kadangi mokytis
liko paskutiniai metai. Tačiau neriboja
savęs ir pripažįsta, kad idėjų ir gali-
mybių yra tikrai daug.

Aistė Furajevaitė kartu su krepšininku Jonu
Valančiūnu labdaros renginyje.

Aistė Furajevaitė su „Krepšinio galia” prog-
ramos auklėtiniu, kuris sirgo vėžiu. Mergi-
na lankydamasi Lietuvoje nusprendė jį nu-
džiuginti ir nuvežė jam Jono Valančiūno pa-
sirašytus marškinėlius.

Aistei Furajevaitei teko galimybė bendrauti
su NBA krepšinio treneriais, žaidėjais bei aso-
ciacijos nariais. Krepšininkas Jonas Valan-
čiūnas (k.) (Toronto ,,Raptors”) ir Mindaugas
Kuzminskas (New York ,,Knicks”).
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SKAUT YBĖS  KELIAS

PADĖKA
Lietuvių skautija 2018 metais švęs savo 100 metų jubiliejų. Ta proga

Lietuvoje, Australijoje ir Amerikoje vyks Tautinės stovyklos.

Yra sudarytas komitetas, kuris rūpinasi, kad Custer, Michigane esan-
ti Rako stovyklavietė pasitiktų Tautinės stovyklos dalyvius kaip galima ge-
riau pasiruošusi. Jau atnaujinta Aušros Vartų pastovyklės virtuvė, sure-
montuota Nerijos tunto pastogė, vyksta kiti renovacijos darbai. Didelis pro-
jektas buvo suremontuoti ambulatoriją. Čia sudėtos naujos grindys, pa-
talpa šviežiai perdažyta, sutvarkyta prausykla, įrengtas naujas vandens ba-
kas, suremontuoti langai ir atlikta daug kitų darbų, kurie iš esmės pakei-
tė pirmosios pagalbos pastatą. Daug šių darbų nebūtų atlikti be Lietuvių
Fondo paramos.

Čikagos lietuvių skautų tuntai ir Rako stovyklos administracija iš
visos širdies dėkoja Lietuvių Fondui už finansinę paramą. Dėkojame,
kad remiate mūsų organizaciją ir padedate pagražinti bei pagerinti mūsų
stovyklavietę – kad lietuviškas jaunimas ir toliau galėtų ten saugiai ir
smagiai stovyklauti.

Skautiškas ačiū Lietuvių Fondui!

Pirmasis kvieslys į LSS vadovybės rinkimus
Š. m. rugsėjo 5 d. visi skautai, kuriems
registracijos metu  suėjo 18 metų ar vy-
resni ir yra susimokėję nario mokestį,
gaus pakvietimą pateikti kandidatus į
LSS vadovybę. Kaip įprasta, išrinksi-
me naują Tarybą, vyr. skautininką ir vyr.
skautininkę su jų pavaduotojais, aka-
demikų pirmininką/ę su pavaduoto-
ju/a, Garbės teismo narius, kontrolės ko-
misiją bei rajonų vadus. Taip pat galė-
site pasisakyti, jeigu turite kokių nors
pasiūlymų skautijos gerovei.

LSS Rinkimų prezidiumą sudaro
šie asmenys: v.s. fil. Amanda Mulio-
lienė, s. Julija Wendt, s. Vilija Klimie-
nė, s. Irena Gedrienė, s. Rimgailė Nas-
vytienė, fil. Jonas Totoraitis ir ps. And-
ris Dunduras.

LSS Rinkimų darbotvarkė: 

Rugsėjo 5 d.: išsiunčiamas kvieslys
siūlyti kandidatus ir pareikšti pasi-
ūlymus. Tiems, kurie turi el. pašto ad-
resą bus išsiuntinėta elektroninė byla.
Tie, kurie el. pašto neturi – informaciją
gaus paprastu paštu.

Spalio 5 d.: baigiasi kandidatų siū-
lymo laikotarpis. Tada prezidiumas

viską suorganizuos balsavimui. Kan-
didatų sąrašai ir jų biografinė infor-
macija bus patalpinta skautai.net
tinklalapyje. Pasistengsime tai atlikti
kuo greičiau prieš balsavimo pradžią,
kad visi galėtų peržiūrėti kandidatų są-
rašus ir susipažinti su kandidatais ir
pasiūlymais.

Spalio 20 d.: prasidės balsavimas.
Pagrindinis balsavimas vyks interne-
te, ir tie, kurie turi el. paštą, gaus
kvietimą iš balsavimo tinklalapio (The
Voting Place) su instrukcijomis, kaip
ten pateikti jūsų balsus. Tie, kurie ne-
turi el. pašto gaus balsavimo lapus pa-
prastu paštu. 

Lapkričio 15 d.: baigsis balsavi-
mas. Po šios datos nebebus galima bal-
suoti internete, o paprastu paštu atėję
laiškai nebebus skaičiuojami.

Lapkričio 30 d.: rinkimų rezultatai
bus išsiuntinėjami dabartinei vado-
vybei, pranešama kandidatams apie jų
stovį, ir informacija patalpinama tink-
lalapyje bei spaudoje. 

SVARBU: jeigu jūsų el. pašto dėžutė
turi kietą apsaugos nustatymą, laiškai iš pre-
zidiumo el. pašto ir iš votingplace.com nu-
eis į šlamšto (Junk mail) aplanką. Leng-
viausia išeitis – įveskite LSSrinki-

mai2017.com adresą į savo el. pašto dė-
žutės adresyną ir nurodykite, kad vo-
tingplace.com yra saugi svetainė. Jeigu tai
nenorite atlikti, aukščiau nurodytomis da-
tomis patikrinkite savo šlamšto aplanką.

Visais balsavimų klausimais galite ra-

šyti el. paštu: LSSrinkimai 2017.com.
Stengsimės jums greitai atsakyti. Taip pat
galite kreiptis į savo vieneto vadovą/ę ir ras-
ti informacijos skautai.net tinklalapyje. 

LSS Rinkimų prezidiumas

Drąsiai – į Nepriklausomybę
Atkelta iš 2 psl.

Dalyvių ir liudininkų teigimu, per
keturias valandas mitinge apsilankė
iki trijų tūkstančių žmonių. 

Mitingas

Įžanginę kalbą pasakė Nijolė Feli-
cija Sadūnaitė, kuri mitinge kalbėjo
tris kartus. Savo kalbose ji kvietė pri-
siminti sovietinio ir nacistinio teroro
aukas, lageriuose ir tremtyje nukan-
kintus Lietuvos gyventojus, pasmerkė
„Hitlerio ir Stalino sąmokslą”, reika-
lavo panaikinti jo pasekmes − Lietuvos
sovietinę okupaciją. N. F. Sadūnaitė
tvirtino, kad „Lietuva yra nesugriau-
ta, tautos branduolys sveikas ir jeigu
pasikliausime Dievu, jis mus išves iš
tamsos, melo ir apgaulės”. N. F. Sadū-
naitė kvietė susirinkusius būti gai-
lestingus KGB darbuotojams, milici-
ninkams, žurnalistams ir visiems, „ku-
rie mus šmeižia”, pasiūlė sugiedoti
nepriklausomos Lietuvos himną. 

Daugelio mitinge pasisakiusių
žmonių kalbos buvo drąsios ir be-
kompromisinės. 

Buvusi Lietuvos partizanų „Tau-
ro” apygardos „Žalgirio” rinktinės ry-
šininkė Bronė Valaitytė prisiminė po-
kario metais sovietų valdžios vykdytas
represijas jos ir jos šeimos narių at-
žvilgiu, buvęs partizanas Adomas Ge-
sys ragino susirinkusius kovoti už Lie-
tuvos nepriklausomybę, pensininkas
Antanas Grigas kvietė įkurti politinę
organizaciją ‒ Jaunųjų lietuvių sąjun-
gą, leisti nepriklausomą laikraštį „Lie-
tuvos balsas”, pareiškė, kad būtina le-
galizuoti pogrindinį leidinį „Lietuvos

Katalikų Bažnyčios kroniką”, siūlė
panašią demonstraciją surengti 1988 m.
vasario 16 d., švenčiant Lietuvos ne-
priklausomybės paskelbimo 70-metį. 

Kiauklių bažnyčios (Širvintų r.)
zakristijonas Robertas Grigas pasako-
jo apie savo atsisakymą priimti sovie-
tų armijos kario priesaiką, pabrėžė
prievartinį Lietuvos prijungimą prie
SSRS, tūkstančių lietuvių sunaikini-
mą, drąsiai pareiškė apie Lietuvos at-
siskyrimo nuo Sovietų Sąjungos būti-
nybę. Sovietinių saugumiečių ir par-
tinių aktyvistų „religiniu fanatiku”
įvardintas Alytaus bažnyčios vairuo-
tojas, Sasnavos bažnyčios zakristijonas
Petras Gražulis atvirai pasisakė prieš
Lietuvos gyventojų rusifikaciją, Vladas
Alfonsas Šiuparis piktinosi sovietų
valdžios vykdytu tikinčiųjų persekio-
jimu, pensininkė Elena Koverko pa-
reiškė, kad Sovietų Sąjungoje labai
dažnai visiškai sveiki žmonės laikomi
uždaryti psichiatrinėse ligoninėse. 

Lietuvos SSR akademinio dramos
teatro dailininkas-dekoratorius Vy-
tautas Pranciškus Jančiauskas siūlė
pagerbti stalinizmo aukų atminimą, ra-
gino kovoti už Lietuvos laisvę, kvietė
susirinkusius „nesilankstyti nei prieš
rusus, nei prieš amerikiečius”. Kauno
gyventojas, „Energo projekto” frezuo-
tojas Kazimieras Stasys Sakalauskas
kaltino SSRS keitimosi informacija
laisvės ribojimu, išreiškė pasipiktini-
mą, kad SSRS užsienio reikalų minis-
terija net nesvarstė Romos popiežiaus
atvykimo į Lietuvą klausimo. Inžinie-
rius, visasąjunginės Lenino komunis-
tinio jaunimo sąjungos narys Ro-
mualdas Verkauskas išreiškė nepasi-

tikėjimą Sovietų Sąjungos komunistų
partijos vykdoma politika, pabrėžda-
mas, kad nesilaikoma demokratizmo
principų, bedarbis Vytautas Smagu-
rauskas kvietė pagerbti stalinizmo
aukų atminimą, pastatyti joms pa-
minklus, reikalavo atšaukti Moloto-
vo-Ribbentropo paktą. Mitingo dalyviai
Auksė Aukštikalnienė, Henrikas Gra-
žys, Algimantas Vaišnoras, bendrau-
dami su korespondentais iš užsienio ša-
lių, atvirai kalbėjo apie sąžinės laisvės
varžymą, tikinčiųjų persekiojimą. Mi-
koliškių bažnyčios (Klaipėdos r.) var-
gonininkas Alfonsas Bumbulis diri-
gavo susirinkusiems atliekant dainas,
giedant religines giesmes bei nepri-
klausomos Lietuvos himną. 

LSSR valdžia nesiėmė atvirų rep-
resijų prieš susirinkusius, mitingas ne-
buvo išvaikytas, sovietinės represinės
struktūros neareštavo ir nenuteisė or-
ganizatorių ar dalyvių, apsiribota
svarstymais darbo kolektyvų susirin-
kimuose, „viešu pasmerkimu”, įspėji-
mų paskelbimu. 

Algimantas Andreika, Algirdas
Masiulionis, Jovita Niūniavaitė, Anta-
nas Šalaševičius, Gediminas Šimonis,
Stasys Sakalauskas už dalyvavimą mi-
tinge buvo atleisti arba priversti „savo
noru” išeiti iš darbo. Auksė Aukštikal-
nienė, Vilniaus 50-osios vidurinės mo-
kyklos mokytoja, pareiškusi, kad „kaip
komunistė privalėjo dalyvauti mitinge”,
už „apolitiškas pažiūras ir veiksmus,
niekinančius socialistinę santvarką,
demokratinio centralizmo principų ig-
noravimą, pedagoginės etikos pažeidi-
mą” 1987 m. lapkričio mėn. buvo paša-
linta iš komunistų partijos. 

Propagandistai triūsė

Tuometė spauda skelbė, kad mi-
tingas buvo „Vakarų buržuazinių pro-
pagandos centrų darbas siekiant su-
kiršinti Lietuvos gyventojus”, visais
įmanomais būdais šmeižė ir juodino or-
ganizatorius bei dalyvius, organizavo
„nacionalistų”, „religinių ekstremis-
tų”, „naujo gyvenimo ir mūsų ateities
priešininkų”, „užsienio agentūrų tal-
kininkų”, „dykaduonių rėksnių” viešo
smerkimo kampanijas. 

Žinoma, kai kuriems dabar žino-
miems žmonėms, kurie to meto oficia-
lioje spaudoje  „pasmerkė” mitingą, tai
vis primenama lig šiol. Kliūva ne vien
žurnalistui Artūrui Baubliui. Masinė
smerkimo isterija vyko „darbo kolek-
tyvuose”. Vienas iš šio mitingo rengė-
jų Vytautas Bogušis šiandien su šyp-
sena prisimena, kaip jis buvo pa-
smerktas savo darbovietėje Jaunimo te-
atre.

Specialiai  valdžios  parengti  ir pa-
ruošti  žmonės  ėjo į įstaigas ir orga-
nizacijas,  rinko darbuotojus į mitin-
gus ir visaip peikė „atsilupėlius”, spau-
doje  mitingo  organizatoriai  buvo  pra-
keikti.   

1987 m. rugpjūčio 23 d. mitinge Vil-
niuje, prie Adomo Mickevičiaus pa-
minklo, išreikštos neregėtai drąsios
mintys sulaukė atgarsio Vakarų spau-
doje ir atvertė naują istorijos puslapį
bei tapo Lietuvos ir kitų Baltijos vals-
tybių kelio į Nepriklausomybę pra-
džia. 

Aukščiau minėtąjį televizijos reporta-
žą galite rasti: 

https://www.youtube.com/watch?v=e-
-D0M3PDaM

Panaudota
Lietuvos ypatingojo archyvo medžiaga
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Rugpjūčio 18 dieną sukanka 65-eri metai nuo meni-
ninko, pranciškonų vienuolio Viliaus Orvido (brolio
Gabrieliaus) gimimo. Ypatingą sodybą Žemaitijoje, ne-
toli Salantų miestelio sukūręs V. Orvidas, apie kurią
garsas pasklidęs ne tik Lietuvoje, bet ir po visą pasaulį,
mirė nesulaukęs savo 40-mečio, 1992-ųjų rugpjūčio
5-ąją. Šiemet paminėti brolio Gabrieliaus mirties 25-
ąsias metines jo sodyboje rinkosi menininkai, jo
draugai ir bičiuliai, visi, kuriems sodyba jau seniai ta-
pusi ypatingos traukos vieta.

Aprašyti žodžiais tai, kas lankytoją pasitinka
atvykus į šią sodybą, kur veikia muziejus, yra
labai sudėtinga – tai reikia pamatyti savo aki-

mis. Tūkstančiai įvairiausių akmenų, kryžių, žemės
ūkio padargų, medžių sukuria ypatingą aplinką, ku-
rią vieni vadina absurdo muziejumi, kiti – ypatingo
dvasingumo vieta, bet niekas neišvažiuoja abejingas,
nes tai, ką čia pamatai ir pajunti, dar ilgai lieka su
tavimi.

Orvidų sodyboje – muziejuje lankytojai randa
daug V. Orvido bei kitų menininkų darbų iš akmens
ir medžio, gali čia pamatyti didelę senovinių daiktų
kolekciją, tarp jų net tanką. Kiekvienas muziejaus ak-
muo yra kažkuo ypatingas, žadinantis apmąstymus
apie gyvenimą ir amžinybę. Muziejuje po atviru dan-
gumi įrengta daug takelių, kuriais žengiant atsive-
ria galingos akmens bei medžio kompozicijos, o jas
vienija pagrindinė, visame muziejuje vyraujanti
gilaus tikėjimo į nukryžiuotą ir prisikėlusį Jėzų ir
Švč. Mergelę Mariją tema. Įdomu yra ir tai, kad iš pa-
ukščio skrydžio muziejus atrodo kaip tikra Dievo Ap-
vaizdos akis, nes yra aiškios trikampio formos.

Šį Gargždelės kaime esantį akmenų skulptūrų
muziejų V. Orvidas įkūrė dar 1973 metais, padedamas
savo tėvo Kazimiero Orvido, kuris buvo akmentašys,
kaip ir jo tėvas Jonas. Daug metų iš Salantų apylin-
kių į sodybą buvo vežami  rieduliai, šimtamečiai ąžuo-
lai, griaunamose sodybose likę etnografiniai daiktai,
iš kapinių pašalinti seni kryžiai. Iš akmenų ir ąžuo-

Viliaus Orvido sodyboje prisimintas jos šeimininkas

darbus vėliau pristatė vietos galerijoje. 
„Man teko gerai pažinoti Vilių – tai buvo išties

ypatinga asmenybė, kurios šviesa labai traukė kitus.
Kito tokio žmogaus niekada nesutikau. Daug metų
čia važiavo įvairūs žmonės, ir Vilius nei vieno neat-
stumdavo. Dabar jau daug kas pasikeitę, bet tai išli-
ko ypatinga vieta, kuri ir toliau traukia žmones iš viso
pasaulio, taip pat ir menininkus”, – sakė B. Joku-
bauskis.

Minėjimo metu Orvidų sodyboje buvo giedamos
Žemaičių Kalvarijos giesmės už jį, buvo aukotos šven-
tosios Mišios, vėliau surengta konferencija „Vilius Or-
vidas mūsų širdyse”, kurioje savo prisiminimais apie
dailininką ir jo kūrybą dalijosi kunigas Sigitas Jur-

čys, dailininkas Vaido-
tas Žukas ir kiti jį paži-
noję asmenys. Parke, pa-
vadintame „Dievo Ap-
vaizdos akis”, buvo pri-
statyta nauja skulptūra
„Vyzdys”, simbolizuo-
janti Šventąją Trejybę,
šalia pasodinti ąžuolai
ir kiti medeliai. Šią
skulptūrą kūrė keli me-
nininkai, padedami neį-
galiųjų. Jau panaudotas
sodyboje buvęs senas
ąžuolas, šaknimis besi-
stiebiantis į dangų, o jo
kamiene įrašytos įvai-
rios maldos.

Dabar šioje sodyboje
gyvena ir muziejų pri-
žiūri Viliaus Orvido se-
suo Palmira Orvidaitė-
Beniušienė su šeima. Su
ja prisėdame ant vieno iš

daugybės akmenų pasikalbėti ir prisiminti jos bro-
lį Vilių bei šios sodybos istoriją.

Išgirdusi, kad apie sodybą rašys „Draugas”,
moteris iš karto prisimena, kad Čikagoje gyvena jų
giminės Orvidai, o tai sena bajorų giminė, su kuriais
anksčiau buvo susirašinėjama, tačiau ryšys su jais
jau senokai nutrūkęs. P. Beniušienė neslepia – po stai-
gios brolio mirties kažkam reikėjo aukotis ir perimti
šią sodybą, ir iš šešių šeimos vaikų tai padarė ji.

„Vilius nuo pat mažumės buvo kitoks nei visi, ki-
taip matė pasaulį, bet ne visi jį suprato, daug kas lai-
kė keistuoliu, ir įžeidimų, ir užgauliojimų sulauk-
davo, tačiau kantriai nešė savo gyvenimo kryželį. Daug
visko buvo per tuos dešimtmečius, į sodybą užklysdavo
visokių žmonių, ir labai nelaimingų, ir atstumtų, ir
ligonių, keistuolių, vagių bei narkomanų, bet brolis
nė vieno neatstumdavo, blogu žodžiu nepavadindavo
– atvirkščiai, ir nakvynę suteikdavo, ir pamaitindavo. 

Aš visada buvau tolerantiška ir pritariau Viliui,
nors būdavo ir sunkių akimirkų. Buvo laikai, kai žmo-

nių čia lankydavosi labai daug, dar sovietmečiu ši so-
dyba buvo tapusi savotišku pasipriešinimo to meto
sistemai simboliu, viską čia norėta nugriauti, su-
naikinti, bet atsilaikėme”, – prisiminė sodybos šei-
mininkė.

Kai 1984 metais norėta viską čia sunaikinti, so-
dybą išgelbėjo veiksmingas tuomečio Sovietų Są-
jungos vadovo Michailo Gorbačiovo įsikišimas. Jis,
dar nebūdamas Komunistų partijos generaliniu
sekretoriumi,  buvo atvykęs į Plungės fabriką, kurio
direktorius buvęs Kazimiero Orvido draugas, tad M.
Gorbačiovas tada apsilankė ir pas Orvidus. Kai vie-
tos valdžia nutarė imtis ardymo ir griovimo veiks-
mų, senasis Orvidas susiruošė ir nuvyko į Maskvą,
o netrukus iš ten atėjo nurodymas stabdyti sodybos
naikinimo procesą ir ji liko išgelbėta. 

Net 16 hektarų užimanti sodyba apie 1985 m.
buvo įtraukta į lankytinų Žemaitijos vietų sąrašą, vė-
liau – į Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių re-
gistrą. 2009 m. Orvidų sodyba-muziejus pripažinta
Lietuvos nacionaline vertybe nominacijoje „Reiš-
kinys, garsinantis Lietuvą”.

lų kamienų brolis Gabrielius su pagalbininkais dė-
liojo architektūrines kompozicijos, tarp kurių pa-
statytos ir menininko sukurtos akmens skulptūros,
kryžiai, paminklai su tautine ir religine simbolika. 

Menotyrininkai pažymi, kad V. Orvido sukurti
memorialiniai paminklai yra įvairūs, tačiau jų
skulptūrinis dekoras – tik jam vienam būdingo
braižo. Jo kūryboje dominuoja savarankiškai in-
terpretuoti krikščioniškieji siužetai bei simboliai, kū-
riniai pasižymi vientisumu, gebėjimu  išnaudoti na-
tūraliai susiklosčiusią akmens formą bei jo spalvą.
Daugelis jo sukurtų paminklų pasižymi dispropor-
cija ir savita dinamika. 

Minint 25-ąsias V. Orvido mirties metines so-
dyboje buvo surengtas jau septintasis dailininkų ple-
neras, kuriame dalyvavo šeši dailininkai iš Šiaulių
ir Klaipėdos. Plenero organizatoriai – dailės klubo
„Guboja” direktorė Regina Donbrauskaitė-Plotni-
kova ir kuratorius Borisas Jokubauskis sakė, kad
penkias dienas dailininkai čia gyveno ir tapė, o savo

Vilius Orvidas. Šeimos archyvo nuotr. V. Orvido mirties vieta.

Orvidų sodyba stebina savo akmenų ir medžių kompozicijomis.

Kapinėse – įspūdingas V. Orvido sukurtas paminklas ant šei-
mos kapo.
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„SOS Americans for Lithuania’s Freedom”:
dirbome nerašydami protokolų
Kad pasiektų JAV politikus,
patriotai prisigretino net prie
gėjų parado.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Jeigu meldiesi iš širdies, ar po to pa-
rašai protokolą, kiek ir kokių mal-
dų tą dieną sukalbėjai? Ar įmano-

ma suskaičiuoti ir užfiksuoti, kiek jų,
viltingai kuždėtų ar beviltiškai šauk-
tų, buvo išklausyta? Tokį palyginimą
nesunkiai suradau, išklausiusi 28-erių
metų senumo istoriją apie lietuvių
grupės, pasivadinusios ,,SOS Ameri-
cans for Lithuania’s Freedom”, neįti-
kėtiną darbą, skirtą tam, kad Amerika
kuo skubiau pripažintų 1990 metų kovo
11 dieną atkurtą Lietuvos Nepriklau-
somybę. 

Plakatas – nematomos
istorijos liudininkas

Kodėl buvo prisiminta ši beveik
trisdešimties metų senumo istorija? Še-
šiolika šios jau dabar nebeegzistuo-
jančios organizacijos ,,SOS Americans
for Lithuania’s Freedom” (,,SOS”) bu-
vusių narių (grupėje iš viso dirbo 26 sa-
vanoriai) birželio 27-ąją apsilankė LR
generaliniame konsulate Čikagoje su
ypatinga dovana. Tuometiniam gene-
raliniam konsului Čikagoje Marijui
Gudynui, kuris po poros dienų jau tu-
rėjo su visa šeima išskristi į Lietuvą,
buvo įteiktas įrėmintas plakatas ,,Don’t
Close Door On Democracy in Lithua-

nia. Let President Bush Know!”. Plakate pavaizduotas iš nar-
vo, kabančio ant sovietinių simbolių – pjautuvo ir kūjo,
skrendantis Lietuvos vėliavos spalvomis šviečiantis paukš-
tis. Konsulas iš karto pažadėjo, kad šiam istoriniam plakatui
bus rasta garbinga vieta konsulate. 

,,Kodėl nusprendėme padovanoti šį  dailininko Vinco
Luko prieš 28 metus sukurtą plakatą? Nes konsulas juo su-
sidomėjo, taip pat išreiškė norą daugiau sužinoti apie
mūsų grupės veiklą. Anksčiau nebuvo kilę minčių apie tai
kalbėtis. Tiesiog dirbome. O kai nebereikėjo mūsų darbo,

išsiskirstė ir grupė. Niekada savo darbų ir planų bei pasi-
tarimų neprotokolavome, nes nebuvo kada. Susibūrėme tuo-
met todėl, kad supratome, jog reikia kažką veikti, kad Ame-
rikos politikai ir paprasti žmonės išgirstų apie nežmoniš-
kai drąsų Lietuvos sprendimą būti nepriklausoma šalimi.
O štai dabar netikėtai  atsirado proga tuos darbus prisiminti
ir gal net užrašyti išlikusius prisiminimus apie šį mūsų veik-
los laikotarpį”, – sakė delegacijai pas generalinį konsulą va-
dovavusi Jolita Kisieliūtė-Narutienė. 

Nukelta į 10 psl.

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Čikagoje susirinko nemaža dalis grupės ,,SOS” narių. Iš k.: Daiva Meilienė, Roma Kup -
rienė, Laima Žliobienė, Vacys Šaulys, Irena Jurjonienė, tuometinis generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, Jūratė Dovilienė,
Jurgis Augius, Vincas Lukas, Jolita Kisieliūtė-Narutienė, Grasilda Reinytė, Donatas Tijūnėlis, Marytė Nemickienė ir Indrė Tijūnėlienė.

Virginijos Petrauskienės nuotr.

P. Beniušienė prisiminė pačią pra-
džią, kai 1973 m. po tarnybos sovietinėje
kariuomenėje į namus grįžęs Vilius,
matydamas sovietinę savivalę melio-
ruojant aplinkinius laukus ir griaunant
sodybas, reagavo labai jautriai. Tada į
Orvidų sodybą buvo atgabenta daugy-
bė riedulių, ir V. Orvidas suteikti  me-
ninę išraišką medžiams bei akmenims.

„Bedirbant susikaupė daug nuo-
laužų – tai akmenys. Visokios atliekos.
Motina sako, kad reik išvežt. Šiukšlės
yra. Man buvo gaila. Manau, sukom-
ponuosiu iš jų ką nors. Ir pradėjau šį tą

P. Orvidaitė-Beniušienė visada palaikydavo
brolį. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Sodyboje netrūksta akmens skulptūrų, pa-
minklų su tautine ir religine  simbolika. 

menyse, radau ir tokias eilutes: „Mei-
lė kantri, meilė maloninga, ji nepavy-
di; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta.
Ji nesielgia netinkamai, neieško savo
naudos, nepasiduoda piktumui, pa-
miršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia
neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai.
Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo vilia-
si ir visa ištveria. Meilė niekada nesi-
baigia”. 

Išvažiuodamas dar užsukau į ne-
toliese esančias kapines, kur jau ket-
virtis amžiaus ilsisi taip anksti pa-
saulį palikęs brolis Gabrielius, per
savo neilgą gyvenimą suspėjęs tiek
daug nuveikti ir sušildyti tiek širdžių.
Šeimos kapą puošia įspūdingas jo su-
kurtas paminklas, kurį Vilius spėjo pa-
statyti prieš mirtį keleriais metais
anksčiau mirusiam tėvui. Ir čia sto-
vėdamas vėl prisiminiau jo žodžius
apie niekada nesibaigiančią Meilę...

širdies ydą. Po jo mirties jau praėjo ket-
virtis amžiaus, bet žmonės į sodybą ke-
lio nepamiršo, dabar, kai čia veikia mu-
ziejus, kasmet sulaukiame ne mažiau
penkių tūkstančių lankytojų iš pačių
įvairiausių šalių – labai daug iš Ame-
rikos, taip pat Japonijos, Kinijos, įvai-
rių Europos Raštų. 

Žmonės vaikščioja, stebisi, fotog-
rafuoja, paskui tos nuotraukos pa-
plinta po visą pasaulį.  Nėra lengva so-
dybą prižiūrėti, viską tvarkyti, bet
šeima man padeda, dabar ir kaimo tu-
rizmo sodybą čia įkūrėme. Žmonės at-
važiuoja ir papasakoja bendravę su Vi-
liumi, patyrę jo meilę ir paprastumą,
prisimena kažką, apie ką mes net ir ne-
žinojome”, – pasakojo P. Beniušienė
„Draugui”.

Vaikščiodamas gerą pusdienį šio-
je ypatingoje vietoje, skaitydamas Vi-
liaus rankomis iškaltus tekstus ak-

montuoti, daryti,  įsigyvenau. Bet to ne-
užteko: pradėjau iš melioruojamų že-
mių vežti akmenis. Būdavo didžiulis
įtempimas. Dirbdavau labai daug – po
keturiolika valandų, ir tų neužtekdavo.
Nuo ryto iki tamsaus, kol matai…
Tek-davo užsidirbti: kaldavau raides,
nes tėvas darė paminklus. Tėvas į
mano darbą visaip žiūrėjo – kartais
skeptiškai, kartais teigiamai. Būdavo,
kad, pasislėpęs nuo mamos, išmesdavo
25 ar 30 rublių. 

Tada akmenų atvežimai menkai
kainavo: duodi 10–20 rublių – ir žmonės
dirba po 5–6 valandas. Per tą laiką ga-
lėjai nepaprastai daug sugabenti ak-
menų. Taip ir kūrėsi. Kasiau visokius
tvenkinius, veisiau žuvis. Po metrą, po
metrą vis plėčiausi. Tai man buvo ne
darbas,  o didžiausias pasitenkinimas.
Jeigu jauti sunkumą – eini, ir tada ge-
rai, čia viskas pradėta nuo 1973 metų.
Iki tol čia buvo eilinė sodyba, kaip ir vi-
sos…” – taip sodybos ir savo kelio pra-
džią prisimindavo pats V. Orvidas.

Kai nusistebiu, kaip buvo galima
suvilkti tokius didžiulius akmenis, jo
sesuo pasakoja, kad Vilius užsidirb-
davo iš tų paminklų nemažai pinigų,
būdavo, kad gaudavo paramos, net
saują dolerių išsitraukdavo, tad pasi-
samdydavo pagalbininkus su įvairia
technika, o pačius didžiausius riedu-
lius net su iš Klaipėdos uosto pasam-
dytu keltuvu „Kato” sukeldavo. 

„Mokslai Viliui nelabai sekėsi,
bet jis viskuo labai domėjosi, labai
daug skaitė. Jam buvo įdomu ben-
drauti su žmonėmis, jis buvo labai at-
viras, mokėdavo išklausyti, o tai trauk-
davo žmones. Jis mirė staiga, sukniu-
bo čia pat sodyboje prie tako ir viskas
– sustojo širdis, nes turėjo nuo gimimoNeseniai čia atsiradusi skulptūra „Vyzdys”.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Lietuvoje lankysis Vokietijos prezidentas
Vilnius (BNS) – Šią savaitę Lie-

tuvoje laukiama Vokietijos prezidento
Frank-Walter Steinmeier. Planuoja-
ma, kad į Vilnių jis atvyks prieš tai ap-
lankęs Estiją ir Latviją.

Tai bus pirmasis šių metų vasarį

Vokietijos prezidentu išrinkto F. W.
Steinmeier oficialus vizitas į Lietuvą.

Per jį bus aptarti dvišaliai santy-
kiai, bendradarbiavimas ES ir NATO.
F. W. Steinmeier vyks į Ruklą Jonavos
rajone aplankyti Vokietijos karių.

Vilnius (Prezidentūros info) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė teikia
Seimui tvirtinti nutarimą, kuris leis-
tų į tarptautines operacijas siųsti dau-
giau Lietuvos karių.

Siūlymui didinti Lietuvos karių
skaičių tarptautinėse operacijose pri-
tarė šalies vadovės vadovaujama Vals-
tybės gynimo taryba.

Lietuvos dalyvavimas tarptauti-
nėse operacijose per artimiausius dve-
jus metus padidės 30 procentų. Krašto
apsaugos ministras  Raimundas  Ka-

roblis patvirtino, kad Lietuva gali
siųsti Specialiųjų operacijų pajėgas į
Iraką, kur Jungtinių Valstijų vado-
vaujama koalicija kovoja su džihadis-
tų grupuote „Islamo valstybė” – šiuo
metu Irake tarnauja šeši Lietuvos inst-
ruktoriai, apmokantys vietos pajėgas.

Šiuo metu devyniose tarptautinė-
se operacijose ir misijose Afganistane,
Irake, Kosove, Ukrainoje, Malyje, Cent-
rinės Afrikos Respublikoje ir Vidur-
žemio jūroje tarnauja apie 90 Lietuvos
karių.

Į tarptautines operacijas siųs daugiau karių

Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-
tuva gavo Rusijos kvietimą stebėti
rugsėjį vyksiančias karines pratybas
„Zapad”. Anksčiau lietuvių stebėtojus
pakvietė ir Baltarusija. 

Planuojama, kad rugsėjo 16–20
dienomis Baltarusijos teritorijoje or-
ganizuojamoje pratybų stebėjimo prog-
ramoje dalyvaus Lietuvos kariuome-
nės ginkluotės kontrolės inspektoriai,
o rugsėjo 19 dieną stebėti pratybų „Za-
pad 2017” epizodą Rusijos Leningrado
srityje esančiame Lugos poligone vyks
Lietuvos gynybos atašė Rusijoje.

Lietuvos karinės žvalgybos teigi-
mu, mokymų scenarijuje numatytas
ginkluotas konfliktas su NATO. Dalis
mokymų rajonų bus visiškai greta
Lietuvos valstybės sienos, todėl Lie-
tuvos pareigūnai neatmeta incidentų
ir provokacijų tikimybės.

„Jeigu kalbėtume apie galimus
tam tikrus veiksmus ar pavojus, tai tur-
būt didžiausi yra galimos klaidos iš
oponentų pusės, galbūt lokalios pro-
vokacijos – čia pirmiausia uždavinys,
kodėl turime būti budrūs. Gali būti taip
pat sustiprėjimas informacinių atakų,
kurių tikslas – diskredituoti mūsų są-
jungininkų karius, diskredituoti Lie-
tuvos kariuomenę, parodyti Rusijos,
Baltarusijos galią, tai yra irgi tikėtina,
ir kibernetinės atakos irgi galimos”,
– sakė krašto apsaugos ministras Rai-
mundas Karoblis.

Jo teigimu, šiuo metu nėra duo-
menų, kad pratybos būtų preliudija į
didesnį konfliktą.

Kai kurie stebėtojai sako įžvel-
giantys grėsmę, kad Rusija po pratybų
gali palikti dalį karių ir kovinės tech-
nikos Baltarusijoje. 

Lietuviai stebės „Zapad“ pratybas  

Vilnius (ELTA) – Lietuvos prašy-
mu iš Vokietijos užsienio reikalų mi-
nisterijos Politinio archyvo rugpjūčio
22-ąją gautos prieš 78 metus pasirašytų
Molotovo-Ribbentropo pakto, protoko-
lo ir itin geros raiškos žemėlapio su pa-
rašais skenuotos kopijos.

Iš Vokietijos gauto pakto ir susiju-
sių dokumentų kopijas planuojama
eksponuoti būsimoje ekspozicijoje „Lie-
tuvos diplomatinė tarnyba 1918–2018

m.” Vytauto Didžiojo universitete Kau-
ne nuo 2018 metų.

Vokietija geranoriškai ir atvirai da-
lijasi savo archyvais su Lietuva. Prieš
dešimtmetį Lietuvai grąžintas karo
metu išvežtas XV amžiaus bažnytinis
raštas, o kovo mėnesį Vytauto Didžiojo
universiteto profesoriaus Lino Mažylio
politiniame archyve Berlyne rastas
rankraštinis Vasario 16 dienos nutari-
mas3. 

Gautos Molotovo-Ribbentropo pakto kopijos

Vilnius (BNS) – Vokietijos ini-
ciatyva Antrojo pasaulinio karo metais
į vokiečių nelaisvę patekusiems as-
menims išmokėti kompensacijas ne-
sulaukė atgarsio Lietuvoje.

Vokietijos Federalinė centrali-
zuotų tarnybų ir neišspręstų turto
klausimų žinyba iki šiol sulaukusi
vienos paraiškos iš Lietuvos.

Į minėtą žinybą buvę Sovietų Są-
jungos ginkluotųjų pajėgų kariai, ku-

rie nuo 1941 metų birželio 22 dienos iki
1945 metų gegužės 8 dienos buvo įka-
linti vienoje iš Vokietijos karo belais-
vių stovyklų, dar gali kreiptis iki šių
metų rugsėjo 30 dienos. Prašymą gali
pateikti tik pats nukentėjęs asmuo
arba jo įgaliotinis.

Vokietijos Bundestagas 2015 metų
gegužę nusprendė tokiems buvusiems
karo belaisviams skirti po 2,5 tūkst.
eurų simbolinę vienkartinę išmoką.

Kompensacijos karo belaisviams nesudomino  

Vilnius (BNS) Užsienio reikalų
ministerija registravo projektą, ku-
riuo siūlo nuo kitų metų naikinti Lie-
tuvos ambasadą Šveicarijoje. Galutinį
sprendimą dėl to priims Vyriausybė.

„Politinės veiklos apimtis Švei-
carijoje nėra didelė, aukštų pareigūnų
vizitai organizuojami vidutiniškai kas
trejus metus. Šveicarijos ambasada
Lietuvai akredituota iš Latvijos nuo

1992 metų. Artimiausiu metu steigti
ambasados Lietuvoje Šveicarija neke-
tina”, – teigia ministerija.

Į Lietuvą kasmet atvyksta apie 8
tūkst. šveicarų turistų. Konsulinę veik-
lą numatoma vykdyti įsteigiant kon-
sulinę įstaigą Ženevoje.

Šveicarijos migracijos pareigūnų
duomenimis, šioje šalyje gyvena dau-
giau nei 2 tūkst. lietuvių.

Uždaroma ambasada Šveicarijoje

JAV stabdo vizų išdavimą Rusijoje 
Maskva (BNS) – Washingtonas šį

mėnesį devynias dienas neišdavinės
jokių neimigracinių vizų Rusijoje ir vė-
liau sumažins operacijų su vizomis ap-
imtis. Toks sprendimas priimtas dėl Ru-
sijos nustatyto JAV diplomatinių at-
stovybių darbuotojų skaičiaus ribojimo.

Rusija praėjusį mėnesį JAV diplo-
matinių darbuotojų skaičių Rusijoje su-
mažino 755 darbuotojais iki 455. Tiek
pat darbuotojų Maskva turi Jungtinė-
se Valstijose. Sumažinimas buvo reak-
cija į JAV Kongreso įvestas naujas
sankcijas Rusijai.

„Rusijos sprendimas sumažinti
čia Jungtinių Valstijų diplomatinį at-
stovavimą kelia klausimą dėl Rusijos
rimtumo kalbant apie geresnių santy-
kių siekį”, – sakoma ambasados pa-

reiškime.
Jungtinės Valstijos Rusijoje turi

tris konsulatus: Sankt Peterburge, Je-
katerinburge Urale ir Vladivostoke
Tolimuosiuose Rytuose. 

JAV ambasada Maskvoje taip pat
nebeišdavinės vizų Baltarusijos pilie-
čiams, kurie dabar bus nukreipti į Ki-
jevą, Varšuvą ir Vilnių. Pačioje Balta-
rusijoje JAV ambasados nėra.

„Pajėgumai pokalbiams ateityje
smarkiai sumažės, nes mes turėjome
smarkiai sumažinti savo darbuotojų
skaičių, kad įvykdytume Rusijos vy-
riausybės reikalavimą”, – sakoma pa-
reiškime.

„Sumažintu pajėgumu veiksime
tol, kol bus sumažintas mūsų darbuo-
tojų skaičius”, – priduriama jame.

Varšuva (BNS) – NATO generali-
nis sekretorius Jens Stoltenberg rugp-
jūčio 25 dieną lankysis Lenkijoje dis-
lokuotame JAV vadovaujamame Al-
janso batalione.

Šis jo vizitas įvyks rytiniame Al-
janso sparne vis labiau nerimaujant
dėl kitą mėnesį Baltarusijoje vyk-
siančių rusų ir baltarusių karinių pra-
tybų „Zapad 2017” Prieš tai J. Stolten-
berg Varšuvoje susitiks su Lenkijos
prezidentu Andrzej Duda. 

Tarptautinis batalionas yra vienas
iš keturių šį pavasarį rytiniame Al-
janso sparne dislokuotų batalionų Len-
kijoje ir Baltijos šalyse. Jie buvo dis-
lokuoti pagal NATO sustiprinto buvi-
mo priešakinėse pozicijose programą,
atsakant į dažnas Rusijos karines pra-
tybas netoli regiono po 2014-aisiais jos
įvykdytos Krymo aneksijos.

Bazė įsikūrusi apie 100 km nuo Ka-
raliaučiaus ir yra netoli Suvalkų ko-
ridoriaus, strategiškai svarbios Balti-
jos šalių saugumui teritorijos.

Suvalkų koridoriumi vadinamas
maždaug 65 kilometrų ilgio Lietuvos ir
Lenkijos pasienio ruožas, iš Vakarų be-

siribojantis su Karaliaučiumi, o iš
Rytų – su Baltarusija.

Anot ekspertų, tai yra Aljanso ry-
tinio sparno Achilo kulnas, nes konf-
likto atveju Suvalkų koridoriaus už-
grobimas užtvertų NATO sąjunginin-
kams sausumos kelią iki Baltijos šalių.

Birželį Lietuvos gynybos ministras
Raimundas Karoblis perspėjo, kad
Maskva pratybomis gali pasinaudoti
kaip priedanga dislokuoti karių prie
rytinio NATO sparno.

Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas norėtų išmėginti NATO... ir
turbūt geriausia teritorija jo bandymui
būtų Baltijos šalys”, – sakė ministras.

Jo teigimu, Lietuvos vyriausybės
skaičiavimais, pratybose dalyvaus 100
tūkst. rusų karių, nors Lenkijos ži-
niasklaida, cituodama oficialią Mask-
vos pateiktą informaciją, skelbia, kad
jų bus apie 12 700.

Maskva stebėti pratybų pakvietė
visų trijų Baltijos šalių atstovus.

Aljansas „atvirai” derėjosi su
Maskva dėl to, kaip išvengti pavojingų
nesusipratimų, susijusių su tokiais
klausimais kaip pratybos.

NATO nerimauja dėl pratybų „Zapad“ 

Maskva (BNS, „Draugo” info) –
Rusijos užsienio reikalų viceministras
Anatolijus Antonovas nuo rugsėjo pra-
dės eiti ambasadoriaus Jungtinėse
Valstijose pareigas.

A. Antonovas naujose pareigose
pakeis kadenciją baigiantį ambasado-
rių Sergejų Kisliaką, pagarsėjusį dėl
galimo Maskvos kišimosi į 2016-ųjų
JAV prezidento rinkimus.

JAV prezidento Donald Trump
pirmasis nacionalinio saugumo pata-
rėjas Michael Flynn buvo pašalintas iš
posto po 24 dienų nuo darbo šiose pa-
reigose pradžios už tai, kad netinkamai

informavo apie savo susitikimus su S.
Kisliaku.

Be to, JAV generalinis prokuroras
Jeff  Sessions prieš kurį laiką atsiribojo
nuo visų tyrimų, susijusių su Rusija,
kai atsidūrė įtarimų šešėlyje dėl savo
paties galimų ryšių su Rusija ir ka-
denciją baigiančiu ambasadoriumi.

Jis garsėja kaip griežtosios linijos
šalininkas ir kietas derybininkas, taip
pat derybų su JAV dėl ginklų kontrolės
klausimais.

A. Antonovas yra patekęs į sąrašą
asmenų, kuriems yra taikomos JAV ir
ES sankcijos. 

Naujas Rusijos ambasadorius JAV 

Washingtonas  (BNS) – JAV
karinis laivynas nurodė sustabdyti
amerikiečių karinių jūrų pajėgų
operacijas visame pasaulyje ir dar
kartą įvertinti padėtį po JAV es-
kadrinio minininko susidūrimo su
tanklaiviu.

Per šį incidentą, įvykusį neto-
li Singapūro, dingo 10 amerikiečių
jūreivių, o dar penki buvo sužeisti.

Valdomomis raketomis ap-
ginkluotas eskadrinis mininin-
kas  „USS John S. McCain” anks-
tyvosiomis rugpjūčio 21 dienos va-
landomis šalia Malakos sąsiaurio su-
sidūrė su mazuto krovinį gabenančiu
tanklaiviu „Alnic MC”. Po susidūrimo

į amerikiečių karo laivo korpusą ėmė
plūsti vanduo. Smarkiai apgadintą es-
kadrinį minininką į Singapūro uostą
atlydėjo du laivai.

JAV karinis laivas patyrė incidentą

Karinis jūrų laivas susidūrė su krovininiu laivu.
Metro nuotr. 
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VERSLO N AUJIENOS

„Kiekvienas žmogus turi vienodas ga-
limybes tapti turtingu”, – tikina Steve
Siebold, milijonierius, motyvacinis pra-
nešėjas. Pateikiame 10-ies ženklų są-
rašą, kuris leis įsivertinti, ar esate tarp
tų, kuriems vis tik nepavyks susikrauti
turtų.

1. Dirbate sunkiai, o ne pro-
tingai

Sunkus darbas veda pirmyn ir ga-
rantuoja turtingą gyvenimą, tačiau
vienas žymiausių Amerikos finansų
ekspertų Ric Edelman su šia mintimi
nesutinka. „Tai tik pusė istorijos. Jei
viskas, ką darote – tik sunkus darbas,
niekada nebūsite pasiturintys”, – sako
jis ir paaiškina, kad norint užsitikrinti
finansinį stabilumą ateičiai, svarbu
elgtis ir protingai. Pasak R. Edelman,
paranku pirkti akcijas ar investuoti į
pensijų fondus – tokiu būdu pinigai už-
dirba pinigus.

2. Stengiatės taupyti, o ne už-
dirbti

S. Siebold įsitikinęs, esą taupyti
svarbu, tačiau turtingi žmonės daugiau
dėmesio skiria uždarbiui. Jis tikina,
kad sėkmingi verslininkai užsitikrina
keletą pajamų šaltinių ir tik tuomet
savo rutiną papildo mažais taupymo
įpročiais. Jų, pasak S. Siebold, taip pat
nereikia atmesti.

3. Perkate daiktus ne jūsų ki-
šenei

„Nusipirkau savo pirmąjį pra-
bangų laikrodį tik tuomet, kai mano
verslai ir investicijos jau generavo sta-
bilias ir saugias pajamas. Tapęs mili-
jonieriumi vis dar vairavau „Toyota
Camry”, – prisimena Grant Cardone,
JAV žinomas verslo pasaulio atstovas.

Jis teigia, kad siekiant laimėji-
mų, svarbu demonstruoti savo darbo
etiką, o ne brangias puošmenas. Tai tai-
kytina net tuomet, jei pradedate vis
daugiau uždirbti.

4. Esate patenkintas stabiliu at-
lyginimu

Viduriniosios klasės atstovai
džiaugiasi laiku gavę fiksuotą ar va-
landinį atlyginimą, o turtingieji ren-
kasi uždirbti tiek, kiek nuveikė. Daž-
niausiai jie patys sau direktoriai.

Jis pabrėžia, kad sėkmingi žmonės
patys mėgina kurti savo verslus ir iš-
bando laimę, kol masių atstovai džiau-
giasi vidutiniu finansiniu stabilumu,
kurį garantuoja nors ir kuklus, bet vis
tik atlyginimas.

5. Nepradėjote investuoti
Vienas efektyviausių būdų užsi-

dirbti – investuoti. Kuo anksčiau pra-
dėsite – tuo geriau, teigia verslininkas.

„Milijonieriai kasmet investuoja
vidutiniškai 20 proc. namų ūkio paja-
mų. Jų turtas nėra matuojamas pagal
tai, kiek jie kasmet uždirba, bet pagal

10 ženklų, kad niekada nebūsite turtingas

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų rugpjūčio 23 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,85 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,67 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,09 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,62 €

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
drauge su Jurgio Didžiulio projektu
„ToBe.lt” paskelbė iniciatyvos „Rinkis
Lietuvą” pradžią.  

Šios akcijos metu šalies vadovė
ypatingą dėmesį skyrė į Lietuvą grį-
žusiems ir savo ateitį čia jau kurian-
tiems žmonėms. Prezidentė susitiko
su į Lietuvą grįžtančiais emigran-
tais, lankėsi grįžusių į Lietuvą gyventi
žmonių įkurtose verslo įmonėse, ini-
cijavo priemones sugrįžusiųjų integ-
racijai stiprinti ir dėjo pastangas ša-
linti biurokratines kliūtis sugrįžtan-
tiems.

Patirtimi apie apsisprendimą
grįžti ir savo ateitį kurti Lietuvoje da-
lijosi profesinių aukštumų pasiekę
šalies gyventojai, į tėvynę iš emigra-
cijos sugrįžę lietuviai ir Lietuvą savo
veiklai pasirinkę užsienio šalių pi-
liečiai.

Iš Kolumbijos į Lietuvą grįžęs
dainininkas Jurgis Didžiulis, menų
fabriko „Loftas” įkūrėjas, prieš 20
metų mūsų šalyje gyvenimą nu-
sprendė kurti atlikėjas ir verslininkas
Viktoras Diawara, verslininkas Vla-

das Lašas, žurnalistė ir rašytoja Beata
Nicholson, užsienyje išsilavinimą įgi-
ję ir pasiūlymų dirbti svetur atsisakė
puslaidininkių lazerių gamyklą Vil-
niuje atidarę įmonės „Brolis Semi-
conductors” įkūrėjai broliai Vizbaros
ir kiti.

Renginio svečiai, susirinkę prie
simbolinio suneštinio vaišių stalo,
kalbėjo apie savo pasirinkimą gyve-
nimą kurti Lietuvoje. Tuščios kėdės
simboliškai buvo paliktos emigraci-
joje esantiems žmonėms, kurie dar
nėra sugrįžę į savo tėvynę.

Emigracija laikoma viena di-
džiausių Lietuvos problemų. Per pir-
mąjį šių metų pusmetį išvykimą iš
Lietuvos deklaravo 31 tūkst. 731 as-
muo. Pernai per šį laikotarpį oficialiai
emigravo 21 tūkst. 248 asmenys. Per tą
patį laikotarpį imigravo 11 tūkst. 962
žmonės, pernai  – 9037.

Vien pernai iš šalies emigravo per
50  tūkst. piliečių, o per visą nepri-
klausomybės laiką Lietuva neteko
beveik ketvirtadalio gyventojų.

Prezidentūros info

Lietuvoje prasideda kampanija 
„Rinkis Lietuvą“

Kredito unijos pažeidinėjo savo įstatus
Finansinių nusikalti-

mų tyrimo tarnybos
(FNTT) tiriamos kredito
unijos „Baltija” ir Namų
kredito unija be klientų
žinios pervedinėdavo jų
pinigus. Abi unijos įtaria-
mos pinigų švaistymu, jų
veikla apribota.

„Ikiteisminis tyrimas
dėl kredito unijos ‘Baltija’
pradėtas gavus duomenų
apie kredito unijos klientų
sąskaitose atliekamas įtar-
tinas pinigų pervedimo
operacijas be pačių indė-
lininkų žinios. Panašiai elgėsi ir Namų
kredito unijos darbuotojai, kurie be
kredito unijos narių žinios iš klientų
sąskaitų pervedinėjo pinigus į kitų, ne-
susijusių su unijos veikla, asmenų
sąskaitas”, – teigiama FNTT praneši-
me.

„Baltijos” kredito unijoje buvo
klastojami indėlių grąžinimo doku-
mentai, vėliau tretiesiems asmenims
pervedami pinigai išgryninami. 

FNTT pareigūnai operacijos metu
sulaikė keturis nusikalstamoje veiko-
je dalyvavusius asmenis – tarp jų ir
„Baltijos” kredito unijos valdybos pir-
mininką. Dviem unijos darbuotojams
yra pareikšti įtarimai dėl daugiau

kaip 1 mln. eurų iššvaistymo, taip pat
– dar penkiems galimiems jų bendri-
ninkams, padėjusiems nuslėpti iš-
švaistytas lėšas.

Lietuvos bankas   Namų kredito
unijos veiklą laikinai apribojo.

FNTT nurodo, kad per pastaruo-
sius metus baigė 4 ikiteisminius tyri-
mus dėl kredito unijų.  Surašius kal-
tinamuosius aktus šios baudžiamo-
sios bylos buvo perduotos nagrinėti tei-
smams. Baigtose bylose padaryta žala
siekia daugiau kaip 4 mln. eurų, o
kaltinimai pareikšti 29 asmenims.

Šiuo metu FNTT tęsia dar 6 iki-
teisminius tyrimus dėl kredito unijų
veiklos.

Tie, kas buvo išvykę, bet sugrįžo, kviečia rinktis Lietuvą tuos, kurie dar neapsisprendė!
#RinkisLietuvą – nauja iniciatyva, kuriai šiandien duotas startas Prezidentūroje!  

„Facebook“ nuotr.

sumas, kiek jie sugeba išsaugoti ir in-
vestuoja”, – teigia verslininkas, para-
šęs bestselerį „Aš išmokysiu tave būti
turtingu” (angl. „I Will Teach You to Be
Rich”).

6. Siekiate ne savo tikslų
„Labai daug žmonių siekia ne

savo, o kieno nors kito, pavyzdžiui –
tėvų, svajonių. Tai klaida”, – sako
Thomas Corley, tyręs, kaip tampama
milijonieriais. Pasak jo, kiekvienam
ypatingai svarbu surasti savo interesų
sritį, kuri taptų aistra.

„Savąją aistrą turėti privalu, tai
neišvengiama, siekiant būti sėkmin-
gu”, – rašo jis knygoje „Pakeisk savo
įpročius, pakeisk savo gyvenimą”
(angl. „Change Your Habits, Change
Your Life”).

7. Neišlipate iš komforto zonos
Siebold teigimu, neužtikrintumas

ir diskomfortas yra dalykai, prie kurių
būtina priprasti, siekiant tapti tur-
tingu lyderiu. Pasak milijonieriaus,
sėkmingi žmonės ilgainiui išmoksta
patogiai jaustis net nežinioje.

„Fizinis, psichologinis ir emocinis
komfortas yra viduriniosios klasės
žmogaus pirminis tikslas, o lyderiai
anksti supranta, kad milijonieriumi
tapti nėra lengva. Tai, visų pirma,
reikalauja atsisakyti komforto ir savąjį
susikurti nežinomybėje”, – aiškina S.
Siebold.

8. Nežinote, ką veiksite su pi-
nigais

Rūpintis uždarbiu kur kas pa-
prasčiau ir maloniau, išsikėlus aiškius
tikslus: pirksite namą, kelsitės gy-
venti į užsienį, keliausite kartą per mė-
nesį, o galbūt mėgausitės patogia pen-
sija.

Milijonierius T. Harvey Eker ti-
kina:„Dauguma negauna, ko nori, nes
tiesiog nežino, ko nori. Turtingi žmo-
nės aiškiai apsisprendę, kad nori turėti
daug pinigų”, – teigia jis. 

9. Išleidžiate, o tada taupote
tai, kas liko

Knygoje „Automatinis milijonie-
rius” (Angl. „Automatic Millionaire”)
David Bach pabrėžia, kad  protingiau
yra gavus algą dalį jos iš karto pervesti
į kokį nors fondą. Šį procesą patartina
automatizuoti. Laikui bėgant inves-
tuotos sumos išaugs dėl sudėtinių pa-
lūkanų.

10. Manote, kad negalite būti
turtingas

Pasak Siebold, dažnas galvoja, kad
turtai yra privilegija, kuria apdova-
nojami tik tie, kuriems pasiseka. Tie-
sa ta, kad kiekvienas žmogus turi to-
kias pat teises ir galimybes tapti tur-
tingu, jei siekia sukurti kažką, kas bus
vertinga ir kitiems.

Emilija Gaivenytė „Verslo žinios”

Kredito unijos mėgsta su svetimais pinigais elgtis kaip su
savo. ELTOS nuotr.
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Atkelta iš 7 psl.

Grupėje buvo ir plakato autorius
– Čikagos apylinkėse gyvenantis dai-
lininkas V. Lukas. Jis už šį savo kūri-
nį 1990 metais buvo įvertintas tarp-
tautiniu Award of  Excellence from
Print. Šiam konkursui savo darbus
buvo pateikę 40 tūkstančių preten-
dentų. Tačiau iš šio skaičiaus buvo at-
rinkta tik 1 500, kurie varžėsi įvairio-
se kategorijose. Vienoje iš šių katego-
rijų nugalėtoju tapo V. Lukas.

,,Pradžioje sukūriau kelis plakato
variantus. Viename iš jų buvo pavaiz-
duoti išsekę, prigesusių akių žmonės –
kaliniai. Tačiau mūsų grupės komite-
tas nusprendė, kad amerikiečiams bus
geriau suprantamas į laisvę skren-
dančio paukščio simbolis”, – sakė V. Lu-
kas. Žiūrėti amerikiečių akimis, kad jie
geriau suprastų ir paremtų Lietuvą –
tokia buvo viena iš grupės ,,SOS” už-
duočių”, – sakė V. Lukas.

Lietuvos trispalvis paukštis – 
JAV greitkeliuose ir traukiniuose

Šį plakatą matė milijonai akių.
1990 metais jis kabojo matomiausiose
vietose – milžiniškoje reklaminėje len-
toje šalia vieno iš Čikagos pagrindinių
greitkelių, vedančių į oro uostą, Was-
hington, DC metro traukiniuose ir au-
tobusuose, iš priemiesčių kursuojan-
čiuose į miesto centrą, kuriais į darbą
keliaudavo valdžios pareigūnai. Lie-
tuvos trispalve šviečiantis plakato
paukštis ,,sklendė” ir Washingtone
prie greitkelio, kur paprastai būdavo
didžiausi kamščiai. Kad įstrigę tuose
kamščiuose kongresmenai kuo daž-
niau jį matytų. 

Pagal plakato pavyzdį buvo paga-
minta tūkstančiai lipdukų automobi-
liams, jis buvo išspausdintas ant spal-
votų marškinėlių, sportinių kostiu-
mų, vokų ir net ant kavos puodelių. Pa-
starieji buvo išdalinti visems JAV
Kongreso nariams. To reikėjo, kad
amerikiečiai sužinotų apie mažą šalį
Lietuvą, esančią prie Baltijos jūros,
kuri buvo ką tik paskelbusi Nepri-
klausomybę, pareiškusi savo sprendi-
mą atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos.
Lietuvai reikėjo Amerikos politikų
bei paprastų gyventojų paramos ir ką
tik paskelbtos Nepriklausomybės pri-
pažinimo. 

J. Kisieliūtė-Narutienė pridūrė,
kad buvusios ,,SOS” grupės nariams
apsilankymas LR generaliniame kon-
sulate buvo puiki proga vėl susitikti ir
prisiminti jaunystę bei tą darbą, kurį
jie dirbo negailėdami laiko ir jėgų.

„SOS Americans for Lithuania’s Freedom”

Susitikę seni bendražygiai dalijosi pri-
siminimais. 

Laisvės savanoriai 
neskaičiavo valandų

Kada buvo sukurta ši savanorių
grupė, kuri dirbo tokį svarbų atstaty-
tai Lietuvos Nepriklausomybei dar-
bą?  Tuomet, kai 1990 metais kovo 11
dieną buvo paskelbta, jog atkuriama
Lietuvos Nepriklausomybė, o Vytautas
Landsbergis kreipėsi su atsišaukimu:
,,Padėkite mums…”

,,Šis V. Landsbergio kreipimasis
dar nebuvo pasiekęs Amerikos ži-
niasklaidos, apie jį grupės nariai  iš-
girdo iš vieno pažįstamo trumpaban-
gininko (trumpabangininkai tai radi-
jo mėgėjai, trumposiomis radijo ban-
gomis visame pasaulyje galintys tar-
pusavyje bendrauti ir perduoti žinias –
red.). Tada mes nusprendėme, kad tu-
rime susiburti čia gimę lietuviai, išsi-
lavinę, gerai mokantys anglų kalbą ir
dirbti, daryti viską, kad Amerika kuo
skubiau pripažintų Lietuvos nepri-
klausomybę. Susibūrėme 26 žmonės,
pasivadinome ’SOS Americans for Lit-
huania’s Freedom’, kad būtų matyti,
jog Lietuvos laisvė rūpi ne tik lietu-
viams, bet ir amerikiečiams. Mes bu-
vome pirmoji grupė, kuri ragino čia,
Amerikoje, gyvenančius tautiečius
kreiptis į savo valstijos JAV Kongreso
narius – asmeniškai jiems skambinti,
rašyti”, – prisiminė J. Kisieliūtė-Na-
rutienė. 

Šie raginimai buvo sakomi žodžiu,
rašomi raštu ir dalijami tautiečiams po
pamaldų bažnyčiose, spausdinami lie-
tuviškuose laikraščiuose. Jau kovo 14
dieną spontaniškai susibūrusios gru-
pės nariai ragino Amerikos lietuvius,
kad šie siųstų telegramas JAV prezi-

M. Gudynas pažadėjo istorinio plakato autoriui Vincui Lukui, kad plakatui konsulate
bus surasta garbinga vieta.                                    Virginijos Petrauskienės nuotr.

dentui George H. W. Bush, skambintų
į Baltuosius rūmus ,,karštąja linija”. Ir
lietuviai skambino, kartodami tą patį
reikalavimą – paremti, pripažinti Lie-
tuvos nepriklausomybę. ,,SOS” grupė
buvo parengusi tekstą anglų kalba,
kad žmonės nesibaimintų, galėtų drą-
siau skambinti ir jį perskaityti.

Grupės ,,SOS” nariai susirinkdavo
kiekvieną penktadienio vakarą po dar-
bo, kad aptartų su Lietuvos reikalais
susijusias užduotis. ,,Tuščiai plepėtis
nebūdavo laiko – aptarę su darbu Lie-
tuvai susijusias užduotis, skubėdavome
į namus, pas savo artimuosius”, – sakė
Roma Kuprienė, Marytė Nemickienė,
Jūratė Dovilienė. Moterys prisiminė,
kad grupės nariai pirmenybę teikdavo
posėdžiams, o ne vakarėliams, todėl
dažnai praleisdavo draugų ir artimųjų
svarbias šventes, į kurias būdavo pa-
kviesti.

Kaip lietuviai ,,atakavo” JAV
žurnalistus ir politikus

Viena iš svarbiausių užduočių,
kurią sau iškėlė grupės ,,SOS” nariai,
buvo užmegzti kuo daugiau asmeninių
ryšių su Amerikos politikais ir bandyti
juos paveikti darbuotis Lietuvos la-
bui. Pradžioje nuspręsta atkreipti se-
natorių ir Kongreso atstovų padėjėjų
dėmesį į Lietuvos padėtį. Buvo išsi-
aiškinta, kokiais metro traukinių ir au-
tobusų maršrutais šie tarnautojai ke-
liauja iš namų į darbą. Tuomet tik
šiose linijose buvo išklijuoti garsieji V.
Luko plakatai. Tam, kad kasdien po du
kartus per dieną matoma žinia apie
Lietuvą norom nenorom ,,apsigyventų”
šių žmonių mintyse. 

Grupės nariai minėjo ne vieno
tuometinio politiko, išgirdusio lietuvių
balsus, pavardes: tai Illinois valstijos
gubernatorius Jim Edgar, Čikagos
miesto meras Richard M. Daley, Sena-
to nariai daugumos lyderis George J.
Mitchell, bei Bob Dole, Senato mažu-
mos vadovas, Atstovų Rūmų narių
daugumos vadovas Richard Gephardt,
opozicijos lyderis Robert H. Michel,
taip pat Lietuvą visada palaikantis
Atstovų Rūmų  narys iš Illinois Ri-
chard J. Durbin, Illinois senatoriai
Alan Dixon ir Paul Simon. Ypač Lie-
tuvos siekius palaikė ir lietuviams pa-
dėjo Illinois gubernatoriaus atstovė
etniniams reikalams Patricia Mi-
chalski.

,,SOS” nariai dirbo drąsiai, kartais
priimdami avantiūriškus sprendimus,
kuriuos prisiminę dabar smagiai pa-
sijuokia. Pavyzdžiui, norėdamos prieiti
prie gubernatorius Jim Edgar ir pa-
pasakoti jam apie Lietuvą, dvi ,,SOS”
narės – Laima Žliobienė ir Indrė Tijū-
nėlienė įsimaišė į homoseksualų –
gėjų ir lesbiečių eitynes. Jos žygiavo
kartu su netradicinės orientacijos at-
stovais tol, kol priėjo prie tos vietos, kur
stovėjo gubernatorius. Tuomet pasi-

traukusios iš eisenos, priėjo prie jo ir
padavė Lietuvos plakatą. 

1991 metų sausio 13 įvykiai pa-
skatino dar labiau telktis ir dar smar-
kiau dirbti. Tuo metu per televizijos ka-
nalus retsykiais būdavo parodomas
trumpas siužetas apie Lietuvą. Grupės
,,SOS” nariai suprato, jog informacija
apie Lietuvą turi būti rodoma kuo daž-
niau, ne kurioje vienoje, o visose tos
dienos žinių laidose, kad Amerikos
politikams ir šios šalies gyventojams
būtų nuolat primenama, kas vyksta šio-
je mažoje Baltijos šalyje. 

,,Prisimenu, kad paskambinau vie-
no TV kanalo žinių laidos rengėjams ir
pradėjau piktintis, kodėl šiandien ne-
buvo rodoma, kas vyksta Lietuvoje.
Man atsiliepęs darbuotojas ėmė mane
raminti, kad būtinai kitą dieną pa-
ruoš siužetą apie Lietuvą, nes jų stu-
dijoje visą dieną netyla panašūs skam-
bučiai. Supratau, kad mūsų grupės
nariai dirba savo darbą”, – prisiminė
L. Žliobienė.

Apie Lietuvos reikalus
– net kino teatre

Indrė Tijūnėlienė iš ,,SOS” grupės
narių išsiskyrė ypatinga drąsa ir iš-
radingumu. Ji stengėsi papasakoti apie
Lietuvą bet kur, bet kokiomis aplin-
kybėmis. Net ir prekybos centruose.
Kartą kino teatre pasibaigus kino sean-
sui, ji sulaukė, kol bus užžiebtos švie-
sos salėje, tuomet atsistojo prieš žiū-
rovus ir pradėjo pasakoti apie Lietuvą.
Kokia buvo amerikiečių reakcija? Vie-
ni traukėsi link durų, kiti klausėsi
susidomėję. Kažkas paklausė, ar Indrė
yra lietuvė, ši išsigynė, norėdama pa-
demonstruoti, kad Lietuvos klausi-
mas turi rūpėti viso pasaulio žmo-
nėms. Ji atsakė: ,,Ne, aš esu paprasta
amerikietė, bet man tai labai rūpi”. 

Grupės nariai prisiminė, kad savo
darbams rinko tautiečių aukas, patys
aukojo savo pinigus ir šeimos santau-
pas, niekada neskaičiavo, kiek įdėta į
šį šventą darbą. O kur dar kelionės į
Washingtoną, kur lietuviai dalyvavo
masinėse demonstracijose bei pike-
tuose, keldami Lietuvos laisvės ir pri-
pažinimo klausimą.

Nutarė parašyti prisiminimus

,,Jeigu ne generalinis konsulas
Čikagoje M. Gudynas, tikriausiai ir ne-
būtume sugalvoję susirinkti ir pasi-
kalbėti apie tą veiklą, kuri mus įkvėpė
rasti laiko ir jėgų, nors visi turėjome
šeimas, dienomis dirbome savo darbus.
Mes žinojome, kad galime ir turime tai
daryti. Todėl dirbome tol, kol mūsų pa-
stangų reikėjo. O kai Lietuvą, kaip
nepriklausomą valstybę pripažino pa-
saulis, mūsų veikla tapo nebereika-
linga”, – kalbėjo J. Kisieliūtė-Narutie-
nė.

Į susitikimą su M. Gudynu susi-
rinkę keliolika grupės narių nsupren-
dė, kad reikėtų parašyti prisiminimus
apie tuometinę grupės ,,SOS Ameri-
cans for Lithuania’s Freedom”. 

,,Iki paryčių namų rūsyje verčiau
senus dokumentus ir tai, ką suradau
apie mūsų veiklą, buvo labai nedaug:
šūsnis drėgmės pažeistų, apipelijusių
popieriaus lapų. Padariau jų kopijas,
nes tie išlikę užrašai, jų nuotrupos, są-
rašai gal dar bus naudingi, jeigu vis dėl-
to nuspręsime ateinančioms kartoms
papasakoti apie savo darbus, kad ži-
notų, jog ir mes čia, Čikagoje, prisidė-
jome kaip galėdami prie Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo”, – kalbėjo
J. Kisieliūtė-Narutienė. Jos idėją pa-
laikė ne tik M. Gudynas, bet ir į susi-
tikimą susirinkusieji buvusios ,,SOS”
nariai. 

Tuometinis Čikagos meras Richard Daley (laiko marškinėlius) su lietuvių patriotų grupe.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.
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Voveraičių metas!
Nors šviežių voveraičių (chanterelles) parduotuvėse beveik nebūna, jų
galima užtikti ūkininkų turguose arba užsakyti internetu, pvz., svetainėje
Oregon Mushrooms, kurioje prekiaujama Oregone ir Californijoje au-
gančiais šviežiais grybais. Be abejo, grybautojai žino patys, kur jų ieškoti.
Šaldyti grybai šiuose receptuose nepakeis šviežių – tuomet jau geriau nau-
doti kokią kitą grybų rūšį, pvz., lobster mushroom. (Tačiau iš šaldytų vo-
veraičių galite išsivirti skanios sriubos!).

Omletas su šviežiomis 
voveraitėmis

Reikės:
700 g (25 oz) voveraičių
2 šaukštų sviesto
4 šaukštų alyvuogių aliejaus
2 česnako skiltelių
1 šaukšto šviežių šalavijo lapelių
(sage)
1 arbatinio šaukštelio džiovinto
raudonėlio (oregano)
1 citrinos sulčių
4 didelių kiaušinių
jūros druskos, 
šviežiai maltų pipirų

Orkaitę įkaitinti iš anksto iki 250
C (480 F).

Voveraites nuvalyti, nuplauti ir
nusausinti ant popierinio rankš-
luosčio. Šaukštą sviesto ir du šaukš-
tus alyvuogių aliejaus įkaitinti sun-
kioje gilioje keptuvėje (geriausia –
špižinėje), sudėti grybus ir 3–4 mi-
nutes pakaitinti ant didelės ugnies.
Suberti smulkintą česnaką, pries-
koninius žalumynus ir pakepti dar 3–
4 minutes. Gausiai pasūdyti, pa-
barstyti pipirais, įpilti citrinos sulčių
ir nuimti keptuvę nuo ugnies.

Likusį sviestą ir aliejų įkaitinti
keptuvėje, kuri tinka kepti ir orkai-
tėje. Išplakti kiaušinius, sumaišyti su
puse kiekio grybų ir užpilti ant įkai-
tintų riebalų. Kepti ant mažos ugnies,
kol  omleto kraštai pradės kietėti, bet
vidurys dar bus skystokas. Uždėti ant
omleto likusius grybus ir 2–3 minu-
tėms pašauti į įkaitintą orkaitę.

Kai tik omletas iškils (jis turi
būti minkštas viduje), patiekti pa-
šildytose lėkštėse.

Pastaba: Su duonos skrebučiais
ir baltu vynu bus puiki lengva va-
karienė!

Šiltos salotos su voveraitėmis

Reikės:
3 didelių saujų šviežių voveraičių
(apie 1 sv)
salotų lapų
1 svogūno
2 česnako skiltelių

Užpilui:
4–5 šaukštų alyvuogių aliejaus
1/2 citrinos sulčių
jūros druskos
šviežiai maltų juodųjų pipirų
kietojo sūrio

Paruošti užpilą išplakant 2–3
šaukštus aliejaus su citrinos sulti-
mis, druska ir pipirais. Į įkaitintą
keptuvę įpilti 2 šaukštus aliejaus,
smulkiai supjaustytą svogūną ir čes-
naką, šiek tiek pakepinti. Sudėti nu-
plautas ir nusausintas voveraites,
pabarstyti pipirais. Kepti uždengus
dangčiu. Salotų lapus suplėšyti ir pa-
šlakstyti paruoštu užpilu. Ant salo-
tų sudėti voveraites ir pabarstyti
tarkuotu sūriu. Salotas patiekti šil-
tas.

Idealus patiekalas šiltą roman-
tišką vasaros vakarą!

Jūsų Indrė
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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 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Menininkas, botanikas

A † A
VYTAUTAS VIRKAU

Mirė 2017 m. rugpjūčio 18 d.
Gimė 1930 m. kovo 1 d. Šiauliuose, Lietuvoje.
Gyveno Downers Grove, IL.
Nuliūdę liko: sesuo Henrieta Vepštienė, dukterėčia Indrė

Vepštas, sūnėnas Linas Vepštas.
Palaidotas 2017 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvių tautinėse kapinė -

se, 8201 S. Kean Ave., Justice, IL.
Nuliūdę artimieji
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Rugpjūčio 26 d. Šv. Kazimiero seselės
švęs savo kongregacijos įkūrimo 110 metų
jubiliejų.  Šv. Mišių pradžia 9:30 val. r.  Šv.
Kazimiero centro koplyčioje. Bus pagerbta
vienuolijos steigėja, palaimintoji Motina
Marija Kaupaitė.  šv. Mišias atnašaus vys-
kupas Placido Rodriguez, Lubbock, Texas,
vyskupijos emeritas.  Po šv. Mišių visi kvie-
čiami į valgomąjį vaišėms ir pabendravimui.
Daugiau informacijos tel. 773-776-1324.

� Rugpjūčio 26 d., šeštadienį, 12 val. p.
p. vyks  JAV LB Vidurio Vakarų apygar-
dos apylinkių pirmininkų ir JAV LB Tarybos
narių metinis pasitarimas. Adresas: 5501 W.
79 street, Burbank, IL 60459. Maloniai kvie-
čiame kuo gausiau dalyvauti. 

� Rugpjūčio 27 d., sekmadieni, 1 val. p.
p. Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje kun.
Jaunius Kelpšas aukos šv. Mišias. Galite už-
prašyti Mišias už mirusius artimuosius ir
draugus. Visi kviečiami atvykti pasimelsti jau-
kioje lietuviškoje šventovėje. Po Mišių – vai-
šės Centro kavinėje. 

� NYLP (New Yorko lietuvių profesionalų)
Social susitikimas įvyks ketvirtadienį, rugp-
jūčio 31 d., 6:30 val. v. adresu: City Vi-
neyard, 233 West Street, New York, NY
10013. Dalinsimės profesine patirtimi,
idėjomis, geriau pažinsime vieni kitus. Kad
būtų lengviau vieniems kitus surasti, siūlo-
me atsinešti nedidelę lietuvišką atributą.

� Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA)
130-ųjų įkūrimo metinių šventė vyks rugsėjo
15 d., penktadienį, 6 val. v. SLA patalpo-

se, 307 W. 30 th Street, New York, NY
10001. Skanūs užkandžiai, gardus vynas ir
smagi muzika iš praeities. Pasiteirauti ir vie-
tas užsisakyti tel. 212-563-2210 arba el.
paštu: laasla307@gmail.com

� Lietuvių atletų klubo ir Apreiškimo pa-
rapijos tradicinis metinis piknikas vyks rug-
sėjo 16 ir 17 d., šeštadienį ir sekmadienį.
Bus skanaus maisto, linksmų dainų ir šokių,
vyks loterijos. Programoje dalyvaus DJ Ri-
mantas Samis, ,,Tryptinis” bei Maironio li-
tuanistinės mokyklos šokėjai. Šeštadienio pik-
niką ruošia NY Atletų klubas, o sekmadie-
nio – Apreiškimo parapija. Visi maloniai lau-
kiami. Bažnyčios adresas: 259 North 5th
Street, Brooklyn, NY 11211. Apreiškimo pa-
rapijos salės adresas: 70 Havemeyer Street,
Brooklyn, NY 11211.

� Vydūno Jaunimo Fondo stipendijų įtei-
kimas įvyks rugsėjo 24 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p. ,,Sielos” galerijoje, Lietu-
vių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių cent-
re, Lemonte. Bus meninė programa ir vai-
šės. Kviečiame lietuvių visuomenę dalyvauti.

� Kviečiame nuolatinių studijų studentus,
studijuojančius aukštosiose mokyklose,
teikti  paraiškas 2017–2018 mokslo metų
Lietuvių Fondo (LF) stipendijoms gauti. Pa-
raiškos priimamos iki š. m. spalio 1 d.
Elektro ninę paraišką ir visą informaciją apie
LF stipendijų paraiškų pildymą, skirstymo
pir mumą, apribojimus, svarstymo eigą ir
tvirtinimą rasite LF tinklalapyje www.lie-
tuviufondas.org (LT/skiltyje „Stipendijos”). Atkelta iš 1 psl.

Nors Saulė užtemo itin nepalan-
kią dieną – pirmadienį, tai nesustab-
dė žingeidžių amerikiečių, kurie su
draugais, šeimomis, mažais vaikais ir
keturkojais augintiniais rinkosi į par-
kus, prie bibliotekų, vyko į Adler pla-
netariumą, ar net pasiryžo keliauti į
Carbondale miestelį, kur Saulės už-
temimas turėjo būti matomas ge-
riausiai. Miestelis visą savaitgalį šven-
tė artėjantį neeilinį įvykį. Jo viešbu-
čiai buvo užpildyti, gatvėse būriavosi
suvažiavę žmonės, grojo gyva muzika.
Vėliau, išvykstant šiai miniai, greit-
keliuose susidarė tokios spūstys, kad
Čikagos ir jos priemiesčių gyvento-
jams kelionė vietoj keturių valandų
pailgėjo dvigubai ir net trigubai. 

Čikagos priemiestyje esančiame
Oak Park, kur ir pati buvau nuvyku-
si, Saulės užtemimo stebėtojai užpil-
dė beveik visą prie Viešosios mieste-
lio bibliotekos esančio Scoville parko
veją. Daugelis vietos gyventojų į par-
ką keliavo pėsčiomis. Tiems, kurie nu-
sprendė važiuoti, teko pastoviniuoti
spūstyse, kurios susidarė  automobi-
lių statymo garažuose. Tai kėlė įtam-
pą – daugelis ją išliejo pypsėdami. O
kas, jeigu įstrigsi tamsiame garaže ir
nebepamatysi to, dėl ko atvažiavai?

Oak Parko Viešoji biblioteka iš
anksto buvo paskelbusi, kad pirmieji
120 žmonių nemokamai gaus specia-
lius akis apsaugančius akinius. Tie,
kurie atėjo nurodytu laiku, pasakojo,

kad akiniai buvo išgraibstyti per ke-
lias minutes. Visiems jų neužteko.
Tačiau tai nesugadino šventiškos nuo-
taikos. Vieni buvo iš anksto įsigiję ir
atsinešę iš namų, kiti čia pat, parke,
savanorių padedami, gaminosi sava-
darbius saulės stebėjimo įrenginius iš
kartoninių sausainių ir  sausų pus-
ryčių pakuočių, vadinamuosius ,,pin-
hole camera”. Viena jauna pora atsi-
nešė net didžiulį kiaurasamtį, kuris
jiems irgi kažkaip turėjo padėti stebėti
Saulės užtemimą.

Stebėtojai įsitaisė ant pievos, suo-
lelių, net pasilypėjo ant Scoville par-
ke stovinčio paminklo. Susirinku-
siems grojo miestelio džiazo mokyklos
grupė. Tiesa, gamta nebuvo labai dos-
ni: dangų aptraukė debesys ir saulė
jame pasirodydavo tik retsykiais. Bū-
tent tuomet ir buvo galima stebėti,
kaip apvalus Saulės diskas pamažu
tampa panašus į Mėnulio delčią. Kai
užtemo Saulė, gamta atrodė tarsi prieš
audrą – pritilo, papilkavo. Tačiau ne-
ilgam. Netrukus spalvos vėl ėmė ryš-
kėti. 

,,Atrodote taip, tarsi lauktumėte
Pasaulio pabaigos”, – pamatęs Saulės
užtemimo stebėtojų nuotraukas  tars-
telėjo vienas mano pažįstamas. Kas
vertė žmones eiti, važiuoti iš namų,
stumdytis spūstyse, užuot tiesiog iš-
ėjus į savo namų, darbovietės kiemą
ar balkoną ir užvertus galvą žiūrėti į
dangų? Tikriausiai todėl, kad stebėtis
ir džiaugtis vienam nėra taip smagu,
kaip būnant kartu, būryje.

Mėnulis paslėpė Saulę

Išradingumo Saulės užtemimo stebėtojams netrūko!
Virginijos  Petrauskienės nuotraukos


