
Virtuali paroda, skirta 
Petrui Klimui – 3 psl. 
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Senuoju pašto keliu – žemaitukų
traukiama karieta – 6 psl.

Ne kiekvienas didelis darbas yra geras, bet kiekvienas geras darbas yra didelis – Demostenas

Asta Bublienė parodoje Lietuvos konsulate New Yorke 2014 m. prie savo darbų. Ilonos Kukenytės nuotr.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Lietuvių skautų sąjunga (LSS) šiais metais pažymėjo
100-ąjį gyvavimo jubiliejų. Netoli Custer (MI) mies-
telio, Rako miškuose liepos 29 – rugpjūčio 8 dieno-

mis buvo surengta dešimtoji tautinė LSS stovykla (X-TS).
Jos viršininkė – Rūta Baltaduonytė-Lemon, LSS tarybos
pirmininkė. Į stovyklą susirinko 700 dalyvių iš Lietuvos,

Australijos, Kanados, JAV, Šveicarijos ir Anglijos. Sto-
vyklautojų amžius – nuo 6- mečių vilkiukų ir paukštyčių
iki 90-mečių skautininkų ir filisterių. Vienas iš garbių
skautų – kunigas Antanas Saulaitis. Jis daug bendravo
su mažaisiais skautais, vedė jiems užsiėmimus. Taip
pat kartu su kunigu Arūnu Jankausku, atvykusiu iš Lie-
tuvos, kasdien laikė šv. Mišias.

–  12 psl.

„Niekad neplanavau ir nesistengiau išvažiuoti iš Lietu-
vos, bet mano vardą kartu su kitais mano giminaičių
vardais New Yorke gyvenanti tėčio pusseserė nu-

siuntė į „žaliosios kortelės” loteriją. Netikėtai aš ją laimė-
jau. New Yorko miestas buvo logiškas pasirinkimas, nes tė-
čio pusseserė priėmė mane su šeima. Buvo lengviau va-
žiuoti žinant, kur galėsime apsistoti pirmaisiais mėnesiais,
kol susirasime darbus”, – apie išvažiavimą iš Lietuvos 1996
m. pasakojo Asta Bublienė. Vos tik baigusi Vilniaus dailės
akademiją ir įgijusi keramikos specialybę A. Bublienė su-
sikrovė daiktus ir išvyko į vadinamą „svajonių ir galimy-
bių šalį” –  4  psl.

Asta Bublienė: Porceliano 
paviršius man yra tarsi drobė

JOVITA BELIAK-ANTANAVIČIENĖ

Ar buvote kada išlošę loterijoje, kurioje net ne-
dalyvavote? Sakote, jog taip nebūna? O mes
sakome, kad būna! Mūsų pašnekovė – grafi-
kos dizainerė ir keramikė Asta Bublienė

prieš daugiau nei du dešimtmečius laimėjo
JAV ,,žaliosios kortos” loterijoje, kurioje ji pati
net nedalyvavo – duomenis loterijai pateikė jos
giminaitė, ir netyčia nusišypsojusi sėkmė
suteikė bilietą į naująjį žemyną. 

Šimtmečio stovykloje –
skautai iš įvairių  žemynų

Mes, jaunimas tęsime šimtametes skautijos tradicijas. „Facebook” nuotr.
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Kun. Antanas Saulaitis
Svarbu su drąsa žiūrėti į rytdieną

Išeivijoje ir Lietuvoje mylimas
kun. Antanas Saulaitis šią vasarą
dalyvavo Pasaulio lietuvių jauni-

mo susitikime, liepos 6–8 d. vykusia-
me „Harmony Park”, netoli Prienų, ir
kalbėjo apie šiandieninį jaunimą. Šio-
mis dienomis jis stovyklauja Tautinė-
je stovykloje Rake. Kun. A. Saulaičiui
visada rūpėjo mūsų jaunimas. Apie
žmonių bendravimą, bendruomeniš-
kumą, dvasines vertybes, šeimos
vaidmenį žmogaus gyvenime, 50 metų
gyvenusį Amerikoje ir grįžusį į Lietu-
vą, kunigą kalbino „Delfi” žurnalistė
Gintarė Bakūnaitė. „Draugo” skaity-
tojams siūlome šio įdomaus pokalbio
ištrauką.

Antanai, ko gero, nesuklysiu sakydama,
kad turėjote progos iš arti susipažinti su labai skirtingomis
kartomis: Jūsų tėvai gyveno karo sąlygomis, Jūs pats, nors
ir augote JAV, esate sovietmečio kartos atstovas, o dabar
nemažai bendraujate su jau laisvoje Lietuvoje gimusiais žmo-
nėmis. Ar pastebite šių kartų skirtumus? 

Tie, kurie patyrė karą – nesvarbu, ar jie buvo Lie-
tuvoje, ar kaip mūsų šeima, per karą atsidūrė Vo-
kietijoje, ar dar kur nors kitur – į Lietuvą ir valsty-
binius, tautinius dalykus žiūri labai šiltai, patrio-
tiškai. Jiems Lietuva labai reikšminga. Vėlesnioji
karta, kuri užaugo sovietmetyje, labai įvairi: vieni
tėvai namuose palaikė konservatyvų žvilgsnį į gy-
venimą, tikėjimą, Lietuvą, lietuviškumą, sąžiningą
darbą ir t.t., o kiti dėl įvairių priežasčių nuo savo šak-
nų atitrūko ir neturi prisirišimo prie šios žemės, prie
kultūros. 

O jauniausioji karta mane labai gąsdina, nes dvy-
liktokų vis paklausiama, ar jie liks Lietuvoje, ar vyks
kur nors kitur, ir didesnė dalis nori gyventi užsienyje.
Jiems jau pripūsta, kad ten bus išgelbėjimas ir iš-
ganymas ir kad jie nėra atsakingi už tą šalį, kurio-
je gimė ir augo. Toks požiūris nei krikščioniškas, nei
pilietiškas. 

Kaip Jūs pats atsimenate savo tėvų kasdienybę, su ko-
kiomis problemomis jie kovojo? 

Karo metu jiems reikėjo išlikti gyviems ir, svar-
biausia, užauginti savo vaikus. Vaikai yra didžiau-
sias tėvų turtas. Kaip ir įvairių šalių didžiausias tur-
tas yra jų žmonės. Pavyzdžiui, Olandija vis sako: mes
neturime žemės išteklių, visokių iškasenų, bet
mūsų didžiausias lobis yra žmonės. Ar kada nors Lie-
tuvoje girdėjote pasakymą, kad mūsų didžiausias tur-
tas yra žmonės? Niekas to nesako... 

Kokias vertybes Jums ugdė tėvai? Kokių dalykų
svar bą pabrėždavo? 

Kai yra įmanoma, dalintis su kitais ir padėti ki-
tiems. Tvirtai ir vieningai laikytis šeimoje ar drau-
gų kompanijoje. Elgtis sąžiningai ir teisingai. Ne tik
elgtis, bet ir pastebėti, suprasti, kas yra teisinga, o
kas – ne. Gerbti visokius žmones – ar jie būtų varg-
dieniai, ar juodi, ar balti, ar dar kokie nors. 

Paminėjote, kad Jūsų vaikystėje buvo pabrėžiama tar-
pusavio bendrumo, solidarumo svarba. Kaip Jums atro-
do, ar dabar lietuviai solidarūs vienas kitam? 

Ne tiek. Ne. Yra tokių giminių, kurių nariai la-
bai artimi, bet yra kitų, kuriems nei šilta, nei šal-
ta. Apskritai maža suvokimo, kad čia mūsų gyve-
namoji vieta ir reikia stengtis, kad čia būtų ge-
riausia. 

Jums atrodo, kad lietuviams trūksta iniciatyvos? 
Taip, žinoma. Sovietai viską užnuodijo, visą ben-

druomeniškumą, kuris pasaulyje labai svarbus. Da-
bar politikai visokius dalykus sprendžia, o žmonės
išsižioję klauso, kas vyksta. ...Aš sakau labai žiau-
riai, bet žmonės jaučiasi taip, lyg neturėtų jokios įta-
kos. Įtakos gali turėti, tik jei pažįsti mero pusbrolį,
verslininką, advokatą ar kažką kitą. O su eiliniu
žmogumi nesiskaitoma, ir tai yra baisu. 

O dabar žmonės per daug susikoncentravę į save? 
Taip. Tai jau aprašinėja ir sociologai, ir psi-

chologai. Tai siejasi ir su visa vartojimo kultūra –
pirkti, parduoti, turėti. Nereikia guldyti galvos už
tai, ką aš turiu, kiek esu galingesnis už kitus. Man
labai patinka, ką popiežius Pranciškus vis sako jau-
niems žmonėms: pirmas svarbus dalykas – žinoti
savo kilmę, žinoti, iš kokios tu esi šeimos, Petraičių,
Jonaičių ar kitos, pažinti savo giminę – probobutes,
trečios eilės dėdes ir t.t.; paskui – miestelį, kas jame
yra istorinio, įdomaus, kokie papročiai, krašto-
vaizdis, istoriniai paminklai; tada svarbu su dė-
kingumu žiūrėti į tai, ką paveldėjau, ir su drąsa žiū-
rėti į rytdieną. 

Kaip Jums atrodo, ar nepriklausomos Lietuvos kar-
ta su dėkingumu žiūri į tai, ką paveldėjo? 

Ne. Žmonės, kurie dirba su gimnazistais, su stu-
dentais, sako, kad ši karta niekam nėra dėkinga. Jau
iš krikščioniškos pusės dėkingumas yra pagrindi-
nė dorybė, bet ir žmogiška prasme tai labai svarbu.
Ačiū už šią dieną, kaip šiandien gražu, saulė švie-
čia, liepos kvepia. Bet jiems atrodo, kad viskas jiems
priklauso – tėvai turi tą daryti, mokykla ar uni-

versitetas privalo tą daryti, valdžia
turi tą daryti. Nėra kam dėkoti. 

Kaip manote, ar nepriklausomos Lie-
tuvos kartos žmonėse vis dar yra soviet-
mečio paliktų įspaudų? 

Taip. Tokie dalykai užtrunka. Ta
pati Brazilija tapo nepriklausoma
prieš beveik 200 m., jau daug laiko
praėjo, bet tie, kurie valdė šalį, su savo
žmonėmis elgėsi taip pat kaip kolo-
nistai, okupantai. Tvarkos, kyšių,
pažinčių, nesąžiningumo sistema ne-
išnyksta, ir tada žmonės lieka gyventi
kaip okupuotoje šalyje. Dabartinė
valdžia Lietuvoje, aišku, nėra tokia
baisi kaip sovietmečiu. Jokiu būdu.
Bet ta žmonių nuotaika nėra tokia
šviesi, kokios norėtųsi ir kokia galė-
tų būti. 

Ar jaučiate požiūrių skirtumą tarp sa-
vęs ir tų žmonių, kurie liko čia, kurie pra-
gyveno sovietmetį? 

Taip. Tai yra visai kitokia patir-
tis, nes aš nuo 10 m. augau laisvoje šalyje, kur buvo
daug teigiamo požiūrio į žmonių gyvenimą, į gali-
mybes, supratimo, kad visi turime bendrą atsako-
mybę vietoj to, kad mes nieko negalime pakeisti, visi
kiti kažką daro, o mums tik reikia kaip nors išlikti
gyviems. Normali, laisva valstybė žmones padaro tei-
giamais, o kur yra baudžiava, ten žmonės yra spau-
džiami, ir tas liūdesys įlenda į visą kūną, į visą dva-
sią...

Kartais sakoma, kad sovietmečiu lietuviai išmoko kaup-
ti ir vogti. Ar galima sakyti, kad šis laikotarpis sulaužė žmo-
nių moralę? 

Taip, žinoma. Jeigu reikia vogti, kad pragy-
ventum arba išsilaikytum, tai kaip ir nėra nuodėmė,
nors žmogus ir jaučiasi blogai. Yra daugybė pasa-
kojimų apie tremtį, kur mama turi savo vaikus
siųsti vogti bulvių iš kolūkio Sibire, nes kitaip jie nu-
mirtų. Bet ji visą gyvenimą mokė vaikus, kad vogti
negalima, o dabar prašo vogti. Tai sulaužo vienti-
sumą. 

... Sovietmetis žmonėms tikrai padarė įtakos. Aš
prieš dvi savaites gulėjau ligoninėje ir stengiausi įžiū-
rėti, kas parašyta ant slaugės darbo kortelės, koks yra
jos vardas ir pavardė, nes kai JAV guli ligoninėje, at-
eina bet kas, net valytoja, ir sako – aš esu Valerija ir
dabar išvalysiu jūsų kambarį, aš esu Petras, aš
slaugas, ir dabar suleisiu vaistus nuo skausmo.
Visi pasako savo vardus. O čia aš galėjau išbūti dvi
savaites, ir jeigu neklausčiau, būčiau nesužinojęs.
Kažkokie stulpai vaikštinėjo ligoninėje, ne asmenys,
šešėliai. Man taip keista, aš negaliu suprasti. 

Viena skaudžiausių mūsų problemų yra savižudybės.
Kartais mėgstama piktai ir paviršutiniškai pasakyti, kad –
ai, dabar žmonės neatsparūs problemoms, silpni. 

Čia ne silpnumo dalykas. Nuo savižudybių mirš-
ta žmonės, kurie turi tokį skausmą, kurio negali at-
laikyti. Tai nereiškia, kad jis nori mirti, bet nori pa-
bėgti nuo to vidinio skausmo. Koks jis bebūtų, kaip
iš šalies atrodytų, bet jis nori, kad nebeskaudėtų. 

Nukelta į 10 psl.

Kun. Antanas Saulaitis SJ. Daumanto Pipo nuotr.
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Sovietinės okupacijos metais reži-
mas griežtai kontroliavo Lietu-
vos gyventojų ryšius su užsieniu:

susirašinėjimą, susitikimus, keliones,
draudė emigraciją į Vakarų šalis. Dėl
politinių priežasčių ypač valdytas so-
vietų valdžios represuotų ir persekio-
tų Pirmosios Lietuvos politikos ir vi-
suomenės veikėjų gyvenimas bei ko-
munikacija, siekiant užkirsti kelią jų
pastangoms išsiveržti iš sovietinės sis-
temos į laisvę, daryti įtaką Lietuvos vi-
suomenės nuostatoms ir lietuvių išei-
vijos politinei veiklai. 1918 m. vasario
16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signatarui Petrui Klimui neleista pra-
laužti „geležinės uždangos” ir susi-
jungti su užsienyje gyvenančia šeima
dėl jo politinių nuostatų, autoriteto ir
veiklos atkuriant ir stiprinant nepri-
klausomą Lietuvos valstybę.

Į lietuvių tautinį išsivaduojamąjį
judėjimą P. Klimas įsijungė mokyda-
masis Marijampolės gimnazijoje ir
Maskvos universiteto Teisės fakultete.
Pirmojo pasaulinio karo metais lietu-
vių politinėms srovėms svarstant bū-
simos nepriklausomos Lietuvos vals-
tybės sienas, P. Klimas ėmėsi istorinių
ir etnografinių tyrimų, kuriais pa-
grindė etnografinę Lietuvos valstybės
teritoriją. 1916 m. už Lietuvos nepri-
klausomybės idėjų propagavimą buvo

suimtas Vokietijos okupacinės val-
džios. Išėjęs iš kalėjimo, pasinėrė į
politinę veiklą. Buvo vienintelio tuo
metu leisto lietuviško dienraščio „Lie-
tuvos aidas” faktiniu redaktoriumi, ak-
tyviai dalyvavo rengiant 1917 m. rug-
sėjo 18–22 d. lietuvių atstovų konfe-
renciją Vilniuje, kurioje buvo išrinktas
į Lietuvos Tarybą ir tapo jos sekreto-
riumi. 1918 m. vasario 16 d. kartu su ki-
tais Lietuvos Tarybos nariais pasirašė
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo aktą.

Prasidėjus modernios Lietuvos
valstybės kūrimui, P. Klimas 1919–
1923 m. dirbo Užsienio reikalų minis-
terijoje, 1921 m. gruodžio 20 d.– 1922 m.
sausio 5 d. ėjo Lietuvos IV Vyriausybės
užsienio reikalų ministro pareigas.
1919 m. kovo–spalio mėn. su kitais
Lietuvos delegacijos nariais dalyvavo
Paryžiaus taikos konferencijoje, o 1920
m. — taikos derybose su Sovietų Ru-
sija, 1922 m. – Genujos konferencijoje.
Nuo 1923 m. tęsė diplomatinę karjerą
užsienyje: dirbo Lietuvos nepapras-
tuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju mi-
nistru Italijoje, Prancūzijoje, buvo ak-
redituotas Ispanijoje, Belgijoje, Liuk-
semburge, Portugalijoje. Dėl užsienio
kalbų mokėjimo, politinės išminties ir
diplomatinės patirties, P. Klimas buvo
laikomas vienu geriausiu Lietuvos at-
stovų užsienyje, kuris tarptautiniu ly-
giu nuosekliai ir atkakliai gynė Lie-

Šeimos viloje ,,Svėdasai”. Pirmoje eilėje iš k.: Vincenta Lozoraitienė, B. Klimienė; antroje
eilėje: Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis, Jadvyga Chodakauskaitė-Tūbelienė,
Petras Klimas (jaunesnysis). Grasse, 1953 m. LCVA

Neįveikęs ,,geležinė uždangos”, tačiau nepalaužtas

tuvos interesus.
1921 m. liepos 6 d.

Petras Klimas vedė
Juozo Tumo-Vaižganto
dukterėčią, Užsienio
reikalų ministerijos
darbuotoją Bronislavą
Mėginaitę. Jaunuosius
sutuokė J. Tumas-
Vaižgantas, su kuriuo
Klimus susiejo graži
bičiulystė, tęsusi iki
pat kunigo mirties.
1922 m. Kaune Klimai
susilaukė dukters Eg-
lės, o 1930 m. Paryžiu-
je – sūnaus Petro.

1940 m. birželį Vo-
kietijos kariuomenei
artėjant prie Pary-
žiaus, P. Klimas kartu
su šeima pasitraukė į
Prancūzijos gilumą.
Kurį laiką gyveno Bor-
do, vėliau Vichy mies-
telyje, o 1941 m. pava-
sarį įsigijo vilą Grasse
mieste, kurią B. Kli-
mienės gimtinės gar-
bei pavadino „Vila
Svėdasai”.

Sovietų Sąjungai
okupavus Lietuvą, P.
Klimas ir toliau atsto-
vavo Lietuvos valstybę
užsienyje, dalyvavo
Lietuvos diplomatų susitikimuose,
1940 m. rugpjūčio 4 d. įteikė tuometinės
Prancūzijos vyriausybės – Régime de
Vichy – užsienio reikalų ministrui
notą dėl Lietuvos okupacijos nepripa-
žinimo.

1943 m. rugsėjį P. Klimas buvo su-
imtas Vokietijos okupacinės valdžios,
kalintas Prancūzijos, Belgijos, Vokie-
tijos, Lenkijos koncentracijos stovyk-
lose ir kalėjimuose. 1944 m. kovo 19 d.
buvo atvežtas į Kauno kalėjimą ir ne-
trukus paleistas dėl įkalčių stokos.
Žmona su vaikais liko Prancūzijoje.

Gyvenimas atskirtyje

Prasidėjus antrajai sovietinei oku-
pacijai, P. Klimas ėmė slapstytis, bet
buvo susektas ir 1945 m. rugsėjo 19 d.
suimtas Lietuvos SSR valstybės sau-
gumo liaudies komisariato (NKGB)
Kauno miesto skyriaus. Apkaltintas
diplomatine veikla, notos dėl Lietuvos
okupacijos nepripažinimo įteikimu

Petras Klimas. Kaunas, 1917–1918 m. 
LCVA

Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje darbuotojai. Pirmoje eilėje iš k.: Stasė Veitaitė-Zvia-
gincevičienė, raštvedė Jeanne Therse Desfaux, patarėjas Oskaras Milašius, Lietuvos ne-
paprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Prancūzijoje Petras Klimas, komercijos pa-
tarėjas Kajetonas Dobkevičius, raštvedė Marija Blažonytė, patarėjas Juozas Urbšys; ant-
roje eilėje: Mikas Šimavičius, kultūros patarėjas Jurgis Baltrušaitis (jaunesnysis), Konsu-
linio skyriaus vedėjas Bronius Blavesčiūnas, kurjeris Jean-Baptiste Barrault. 1932 m.

Gerschel nuotr. LCVA 

1940 m. rugpjūčio 4 d. Prancūzijos Vi-
chy vyriausybei, dalyvavimu Lietu-
vos pasiuntinių 1940 m. pasitarime
Romoje, bei tuo, kad išvertė į prancū-
zų kalbą memorandumą dėl Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo, pareng-
tą Kauno universiteto mokslinio sek-
retoriaus Tado Petkevičiaus ir docen-
tės Petronėlės Lastienės, skirtą Ang-
lijos ir JAV vyriausybėms. SSRS NKVD
kariuomenės Karo tribunolo 1946 m.
kovo 30 d. nuosprendžiu nuteistas 10
metų laisvės atėmimu. Kalėjo pataisos
darbų lageryje Čeliabinsko srityje.
1954 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno
Kaune, žmonos sesers Barboros Mėgi-
naitės-Lesauskienės namuose.

Iš įkalinimo sugrįžusio P. Klimo
padėtis buvo itin sunki. Saugumo
struktūros sekė ir kontroliavo jo gy-
venimą. Dėl sveikatos būklės jis ne-
galėjo dirbti, negavo pensijos, todėl ne-
turėjo pragyvenimo šaltinio. Nebuvo
šalia ir šeimos, galinčios juo pasirū-
pinti, sukurti jam orią senatvę. Sun-
kios gyvenimo sąlygos ir persekiojimai
nepalaužė P. Klimo dvasios, nepakeitė
jo politinių pažiūrų ir antisovietinių

nuostatų. Lesauskių butas tapo nepri-
klausomos Lietuvos politikų ir inteli-
gentų traukos centru, kur P. Klimas
bendravo su Juozu Urbšiu, Aleksand-
ru Stulginskiu, Zigmu Toliušiu ir Va-
lentinu Gustainiu, dalijosi savo išgy-
venimais ir mintimis.

Šeimos prašymai – be atsako

P. Klimas nuo pat grįžimo į Lietu-
vą iš įkalinimo siekė išvykti į Pran-
cūziją pas savo šeimą, kur galėtų lais-
vai gyventi ir darbuotis. 1955 m. jis ėmė
rūpintis išvažiavimui reikalingais do-
kumentais, 1956 m. liepos 5 d. kreipė-
si į Lietuvos SSR vidaus reikalų mi-
nisterijos Kauno miesto milicijos sky-
rių dėl leidimo išvykti nuolat gyventi
iš SSRS į Prancūziją, 1957 m. birželio
12 d. kalbėjosi su Lietuvos SSR Aukš-
čiausiosios Tarybos Prezidiumo pir-
mininku Justu Paleckiu, bet leidimo iš-
vykti negavo.

Nukelta į 10 psl.

P. Klimas su žmona Bronislava, dukra Egle ir svaine Barbora
Mėginaite. Biarritz, apie 1926–1929 m.                Skelbta tv3.lt

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tar-
nyba parengė  naują virtualią paro-
dą iš Lietuvos ypatingojo archyvo
fondų.  Kviečiame susipažinti su Pet-
ro Klimo pastangos išvykti iš oku-
puotos Lietuvos
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Atkelta iš 1 psl.

New Yorkas pasitiko kvepiančiais, neseniai pra-
žydusiais dideliais magnolijų ir japoniškų vyšnių žie-
dais, tačiau kišenėje šnarantys keli doleriai primi-
nė, jog naujo gyvenimo pradžia nebus žiedlapiais klo-
ta. „Kai atskridau į New Yorką su vyru ir mažu sū-
numi, turėjome su savimi du lagaminus ir šiek tiek
dolerių kišenėje. Pagal 1996 m. gyvenimą Lietuvoje
tai atrodė daug, bet New Yorke...”, – prisimena pa-
šnekovė. 

Keramiką iškeitė į grafikos dizainą

Pirmiausiai reikėjo rūpintis išgyvenimu, todėl
materialinės bazės neturėjimas užkirto kelią Astai
toliau užsiimti keramika, kurią ji mėgo nuo pat ma-
žens. „Nuo vaikystės mėgau piešti ir galėdavau tuo
užsiimti valandų valandas. Pirmą kartą prisiliečiau
prie molio pirmoje klasėje per dailės pamoką, ir tai
buvo meilė nuo pirmo prisilietimo”, – pirmąją pažintį
su keramika prisimena Asta Bublienė. Gimusi ir už-

Asta Bublienė: Porceliano paviršius man yra tarsi drobė
ir įgijo bakalauro laipsnį. Persikvalifikavimas į di-
zaino sritį atvėrė Astai naujas duris reklamos srityje,
kurioje ji šiuo metu sėkmingai dirba. „Negaliu sa-
kyti, kad paklausos Amerikoje nėra, bet keramika čia
turi gana nedidelę nišą, lyginant su Lietuva. Kai ku-
rie keramikai išgyvena vien tik iš keramikos, bet dau-
guma jų prisiduria dirbdami kažką papildomai”, –
apie riziką būti keramike kalba pašnekovė. 

Lipdymas iš molio – kaip kūrybinė iškrova

Susikūrusi finansinį pamatą Asta Bublienė po
dešimties metų pertraukos keramiką vėl įsileido į
savo gyvenimą. „Reklamos agentūrose darbo tempas
yra didelis, darbo valandos ilgos. Taigi po kurio lai-
ko supratau, kad man reikia kūrybinės iškrovos, bū-
tent dirbant savo rankomis su moliu”, – apie sugrį-
žimą prie keramikos pasakojo A. Bublienė. Nors lai-
ko, kaip ir daugumai, niekada neužtenka, Asta sten-
giasi keramika užsiimti vakarais ir savaitgaliais, net-
gi spėja dalyvauti parodoje. „Aš dirbu keramikos stu-
dijoje Kew Gardens, Queens rajone, visai netoli
savo namų. Man labai patogu – galiu nueiti bet kada
patikrinti savo darbų. Studijoje yra visa įranga, žie-
dimo staklės, degimo krosnys, glazūros ir t.t. Kai tu-
riu progos susitikti su žmonėmis, pvz., meno mugė-
se, mane džiugina jų reakcija į mano keramiką. Ji
žmonėms pakelia nuotaiką, visi, žiūrėdami į mano
ekspoziciją, pradeda šypsotis”, – apie sugrįžusį
mėgstamą užsiėmimą pasakoja keramikė. 

Ant porceliano piešia kaip ant drobės

Dar būdama Lietuvoje Asta Bublienė dirbo su
porcelianu, todėl natūralu, jog Amerikoje prie jo ir
sugrįžo. „Aš dirbu su porcelianu, kuris mane trau-
kia savo šviesiu, baltu paviršiumi, ant kurio glazū-
ros ir poglazūriniai dažai atrodo ryškesni nei ant ki-
tokio molio. Porceliano paviršius man yra tarsi
drobė, ant kurios galiu piešti”, – apie medžiagos pa-
sirinkimą pasakoja pašnekovė. „Mano pamėgta
technika ‘mišima’ yra kilusi iš senovės Korėjos. Aš
molio paviršiuje išraižau plonas linijas ir, užtepusi
poglazūriniais dažais, paviršių nuvalau. Juodi arba
mėlyni dažai lieka tik raižytose linijose, ir atrodo tar-
si būtų piešta pieštuku. Na, tik daugiau darbo nei pie-
šinys ant popieriaus! Tai technika, reikalaujanti lai-
ko ir dėmesio, bet man šis procesas labai malonus”,
– technikos subtilybes atskleidžia A. Bublienė. 

Įkvėpta Lietuvos gamtos

Lietuvės keramikės unikalūs darbai kiekvienam
žiūrovui išspaudžia šypseną, kadangi jie tiesiog
švyti meile ir tikrumu. Paukščiai, miško gėlės, žo-
lelės, gamtos ornamentai, viskas, kas realiame gy-
venime sutinkama, nugula į Astos darbus. Lietuvos

Asta Bublienė parodoje 2018 m. kovo mėn. Craft Morristown. Astos Bublienės nuotr.Porceliano indas „Kiras prie miesto”. 

Porcelianinis arbatinukas „Paukštis su šunmedžio žie-
dais”. 

augusi Kaune, tėvų inžinierių šeimoje, Asta visiškai
laisvai galėjo reikšti savo polinkį į meną, ir niekas
jos atkalbinėti nuo to nebandė. Tačiau atvykus į nau-
ją žemyną aplinkybės privertė atitolti nuo keramikos
ir pasirinkti tai, kas tuo metu finansiškai atrodė pa-
lankiau. 

Nenorėdama atitolti nuo meno Asta Bublienė po
pirmų kelių gyvenimo metų New Yorke įstojo į Fas-
hion Institute of  Design grafikos dizaino specialybę

gamta ir prisiminimai yra didžiausias Astos įkvė-
pimas. „Nors New Yorke ir visoje Rytų pakrantėje
gamta nuostabi, lietuviška gamta man, žinoma,
yra prie širdies. Tokių nuostabių pušynų kaip Lie-
tuvoje nesu kitur mačiusi; Lietuvos pajūris su bal-
tu smėliu ir kopomis taip pat unikalus. Aš prie Ame-
rikos, žinoma, pripratau ir man čia patinka, bet pa-
siilgstu artimų žmonių”, – įkvėpimą ir kartu ilgesį
tėvynei išreiškia keramikė, kuri kasmet stengiasi ap-
lankyti Lietuvoje likusius tėvus ir seserį.  

Debiutavo Lietuvos konsulate New Yorke

Nors Asta keramikai gali skirti ne visą dieną,
tačiau savo darbus ji jau spėjo pristatyti ne vienoje
parodoje, kurioje buvo pastebėta. „Džiaugiuosi, kad

mano darbai buvo pakartotinai išrinkti į Strictly
Functional Clay National ir NCECA (metinė JAV ke-
ramikos konferencija) parodas, kadangi atrenkant
darbus į šias parodas yra labai didelė konkurenci-
ja”, – savo pasiekimais dalijasi keramikė. Savo de-
biutu Asta Bublienė laiko 2014 m. Lietuvos Res-
publikos konsulate New Yorke vykusią parodą, ku-
rioje simpatijų ir palaikymo sulaukė iš daugybės
New Yorko ir apylinkių lietuvių. Asta Bublienė yra
dalyvavusi ir edukacinėje veikloje: „Prieš kelerius
metus keramikos kursus vedžiau Neringos meno
dienų stovykloje, mokiau žiedimo ir dekoravimo Pot-
ter’s Wheel studijoje Kew Gardens”. 

A. Bublienė didesnę laiko dalį stengiasi skirti kū-
rybai, todėl edukacine veikla nuolatos neužsiima. Pa-
šnekovė jau ruošiasi artėjančiai parodai-pardavimui
didžiausioje katedroje pasaulyje – Šv. Jono katedroje
Manhattane gruodžio mėnesio pradžioje, į kurią vi-
sus maloniai kviečia užsukti. Jei kūrybiniai vėjai ke-
ramikei bus palankūs, ji norėtų susisiekti ir su dau-
giau galerijų ir netgi surengti personalinę parodą. 

Porcelianinis indas sūriui su dangčiu, dekoruotas geo-
metriniais motyvais.  Antano Bublio nuotr.



5DRAUGAS 2018 RUGPJŪČIO 9 D., KETVIRTADIENIS

T E L K I N I A I

RŪTA SIDABRIENĖ

,,Lituanica” parke, Beverly Shores, In-
diana, šeštadienį, rugpjūčio 4 d., vyko
lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girė-
no skrydžio per Atlantą 85-ųjų metinių
minėjimas, o po jo – gegužinė.

Minėjimas prasidėjo 12:30 val.
p. p. prie ,,Lituanicai” skirto
paminklo. Uniformuoti ir pa-

sitempę šauliai atžygiavo su vėliavo-
mis. Minėjimą pradėjo šių eilučių au-
torė. Buvo sugiedoti Amerikos ir Lie-
tuvos himnai. LR generalinis konsulas
Čikagoje Mantvydas Bekešius pasvei-
kino šventės dalyvius su puikia nuo-
taika. Pasidžiaugė, kad Beverly Shores
lietuvių klubas toliau puoselėja Da-
riaus ir Girėno žygdarbį. Dar kartą pri-
minė, kad Lietuvos Nepriklausomybės
100-mečiui skirti renginiai tęsiasi. 

Suskambo Vytauto Kernagio at-
liekama daina ,,Margi sakalai”. Šiame,
vieninteliame pasaulyje, ,,Lituanica”
parke, viduryje ežerėlio stovi metalo
skulptūra ,,Palūžę sparnai”, sukurta
architekto Juozo Bakio. Dainos žo-
džiai susiliejo su gamta: ,,Palūžusius
sparnus” supo daugybė vandens lelijų.

Rūta Sidabrienė perskaitė ištrau-
ką iš knygos ,,Darius ir Girėnas”, pa-
rengtos Nijolės Dariūtės-Maštarienės.
Ištraukoje aprašoma besikeičianti ,,Li-
tuanicos” laukimo nuotaika: iš džiu-
gios ir viltingos – liūdna ir skaudi.

Suskambo kitos dainos įrašas. Al-
gimantui Barniškiui dainuojant ,,Rei-
kėjo berniukams mėlyno dangaus...” į

Šventė vieninteliame pasaulyje „Lituanica” parke

LR generalinis konsulas Mantvydas Bekešius, šauliai ir kiti minėjimo dalyviai prie paminklinio akmens.
Kęstučio Sidabro nuotraukos

Konsulas M. Bekešius su žmona Egle ir Ula Davitt (k.) prie
Editos Suchockytės paveikslo.

Prie šachmatų lentos – Arkadij Miezerickij ir Andrius Bačiauskas, klarnetu gro-
ja Rimantas Paulauskas. K. Sidabro nuotr.

Mažieji žiūrovai (iš k.): Samuel Fasman, Lukas Kačiulis, Aa-
ron Fasman, Nicholas Kačiulis, Evelina Kačiulis, už jų – Na-
talija Kačiulis.                                    Audronės Kižytės nuotr.

Prie Vytauto Geštauto Vyčio įsiamžino (iš k.): Ingrida Bancevičienė, Karolina Stiglich, Ka-
rolina Kirkilaitė (iš Italijos!), Jorana Bancevičiutė, Ula Davitt, Klaudija Ever (Karolinos duk-
ra, taip pat gyvenanti Italijoje) ir Benita Bancevičiūtė.

,,Ula Gallery” savininkė Ula Davitt apie galerijos meno kolekciją pasakoja Rūtai Sidab-
rienei ir Juozui ir Danai  Kapačinskam.

Audronės Kižytės nuotraukos

orą pakilo aviamodelininko Antano
Mataičio valdomas lėktuvo modelis.
Tiesa, tai nebuvo „Lituanicos” modelis,
tačiau labai tinkamai papildė skam-
bančią dainą ir maloniai nustebino
šventės dalyvius. Kitas lėktuvo mode-
lis, panašesnis į „Lituanicą”, dėka Vy-
tauto Geštauto puikavosi ant pamink-
lo.

Saulutė svilino. Visų noras buvo
rasti vietą medžių šešėlyje. Todėl mi-
nėjimo neužtęsiant Kęstutis Pocius
angliškai trumpai papasakojo apie Da-
rių ir Girėną bei legendinę ,,Lituanicą”.
Baigiantis minėjimui kartu su šau-
liais įsiamžinome prie tik praėjusiais

metais ,,Lituanica” parke pastatyto
vardinio akmens. 

Po to prasidėjo gegužinė-piknikas.
Vyrai, vadovaujami Evaldo Rudzevi-
čiaus, pasirūpino, kad stalai būtų su-
statyti pavėsyje, kuo arčiau vandens.
Diana Johns rūpinosi, kad atvykusie-
ji į šventę būtų sočiai pavalgę: pie-
tums buvo pasiūlyti balandėliai su
šviežiom bulvėm ir burokėlių mišrai-
nė. Sūriai ir pyragai taip pat buvo labai
skanūs. Rimantas Paulauskas grojo
įvairius muzikinius įrašus, kartais
pats pritardamas  klarnetu. Svečias Ar-
kadijus pakvietė į protmūšį prie šach-
matų lentos. 

Į gegužinę atvyko ir ,,Ula Gallery”
su lietuvių dailininkų darbais. Gale-
rijos savininkė – Ula Davitt. 

Daug kas įsiamžino prie Vytauto
Geštauto atvežto Vyčio. Gamtos fone jis
atrodė labai didingai. Zita Neimantas
visus apdovanojo proginiais litais, ant
kurių buvo Dariaus ir Girėno portretai
bei skaičius 85.

Daug žmonių padirbėjo, kad lakū-
nų Dariaus ir Girėno žygdarbio 85-
osios metinės liktų atmintyje. 

Rūta Sidabrienė – Beverly Shores lietu-
vių klubo pirmininkė
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Gintaro Kaltenio
fotoalbumas

Prieš keletą metų, 2014-aisiais, vyko
įdomus ir unikalus projektas
,,Pašto kelias:  Latvija-Lietuva-

Lenkija”.  Tų metų pavasarį dešimt
stambiųjų žemaitukų veislės žirgų
traukė senovines pašto karietas isto-
rinio arklių pašto traktu, kuris kadaise
tęsėsi nuo Sankt-Peterburgo iki Var-
šuvos. Projektas tikslas – atkurti se-
nuosius laikus, kada paštą žmonėms
atveždavo arklių traukiamos karie-
tos.  Vietinių gyventojų dėmesį at-
kreipė Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos
keliuose tarp automobilių ir sunkve-
žimių pasirodžiusios arklių traukia-
mos karietos.  Istorinio pašto kelio
miestų ir miestelių pašto stotyse buvo
suruoštos sutiktuvės. Dažnai pašto
karietas sutikdavo praėjusių laikų rū-
bais pasipuošę vietiniai gyventojai.
800 kilometrų kelionę žirgai įveikė
maždaug per tris savaites. 

2016 metais šio projekto dalyvis,
rašytojas ir fotografas Gintaras Kal-
tenis sudarė fotoalbumą, pavadintą
,,Senuoju pašto keliu – žirgais ir ka-
rietomis”. Albume aprašyta 2014 m. ke-
lionė žemaitukų traukiamomis ka-
rietomis.  Knyga gausiai iliustruota
nuotraukomis:   304 puslapių knygoje
yra 450 nuotraukų ir 14 maršruto že-
mėlapių. Susidaro linksmas ir įdo-
mus kelionės vaizdas.  Knygą išleido
,,Vagos” leidykla.  

Per kur vingiavo 
senasis pašto kelias?

Kelionė istoriniu pašto keliu pra-
sidėjo Latvijos kaimelyje Nesteri, prie
Rusijos sienos.  Dėl neseniai įvykusios
Rusijos agresijos prieš Ukrainą teko at-
sisakyti projekto rusiškosios dalies.
Pirmoji stovykla Latvijoje buvo Ada-
movos kaime, kur karietoms priva-
žiavus ,,atsivėrė mokyklos langas ir
vaikiškas balsas sušuko ant visos apy-
linkės ‘Zirgi’.” Latvijos mieste Rėzek-
nėje karietas pasitiko dūdų orkest-
ras.  O Maltos kaimelyje tautiškais dra-
bužiais pasipuošę kaimelio gyventojai
muzika ir šokiais sutiko pašto kelio ka-
rietas. Latvijos miestelyje Agluo na
karietos privažiavo įspūdingą baziliką
ir turėjo progos aplankyti Karaliaus
Kapo kalną, kur, spėjama, palaido-
tas Lietuvos karalius Mindaugas.
Malino vos miestelyje karietas su-
tiko vietinė karieta su mieste-
lio valdžios atstovais.  Malinovos
meras keliautojams įteikė dovanė-

Senuoju pašto keliu – žirgais ir karietomis

lę – obels sodinuką – kurį prašė per-
duoti lenkams Lomžoje.  

Pašto karietos pasiekė Latvijos
didmiestį – Daugpilį.  Čia laukė ypatin -
ga užduotis.  Daugpilyje tuo metu
vyko caro Nikalojaus vartų atidarymo
ceremonija.  Žemaitukų traukiamos
karietos turėjo pravažiuoti vartus ir
tuo oficialiai vartus atidaryti.  Tam rei-
kėjo žemaitukus treniruoti, kad jie
nestotų piestu ir nesibaidytų pro var-
tus žengdami.  Žemaitukams pavyko
pašto karietas sėkmingai pro vartus
pratempti, ir tuo jie pradžiugino ati-
darymo iškilmėmė susirinkusius sve-
čius.  

Lietuvos stotys mena garsius
keliauninkus

Paskutinė ,,stotelė” Latvijoje buvo
miestelyje, kurio pavadinimas skamba
saldžiai – ,,Medumi”.  Palikusi Latvi-
jos Respubliką, žemaitukų traukia-
mos pašto karietos įvažiavo į Lietuvą.
Pirmas sustojimas – Zarasų miesto
Sėlių aikštė, kur karietas pasitiko
puošni minia.  Kai kurios zarasaitės
vilkėjo tautiniais kostiumais, o kitos
pasipuošė senoviniais šventiniais dra-
bužiais, spalvingomis skrybėlaitėmis.
Tada pašto karietos traukė į Vasaknų
kaimą ir Dusetų miestą.  Kelionės
dalyviai pasidžiaugė gražiu Va-
saknų ežeru bei restauruotu
dvaru.

Pašto karietos pasiekė
Utenos miestą, kur prie
dailės mokyklos laukė
smalsuolių minia.  Da-
bartinės Utenos
dailės mokyklos
patal-
p o s e

kadaise buvo Pašto kelio stotis.  Šioje
stotelėje vienu metu buvo sustojęs žy-
mus prancūzų rašytojas Honore de
Balzac.  Čia, vykdamas į Sankt Peter-
burgą, buvo sustojęs ir Antanas Bara-
nauskas.  O 1836 m. pats caras Nika-
lojus I su sūnumi Aleksandru II stote-
lėje viešėjo jos atidarymo metu.

Miestų valdininkai pasitikdami
keliauninkus įsitraukė į ,,žaidimą”: Za-
rasų meras atvykęs žirgų traukiama
pašto karieta Utenos merui padovanojo
iš medžio drožtą žuvį, o Anykščių me-
rui karieta atvežė Utenos mero pado-
vanotą suvenyrinį obuolį.  Pakeliui į
Ukmergę, netoli Rubikių ežero, karie-
tą užpuolė ,,plėšikai”.  Plėšikus vaiz-
duojantys aktoriai greitai pavirto mu-
zikantais ir šokėjais. 

Šventėje projekto dalyviai sutiko
96 metų močiutę, kuri prisiminė, kaip
ji pati tokia karieta važiavo į brolio ves-
tuves Vilniuje.  Susijaudinusi senutė
vieną žirgą – žemaituką net pabučiavo.

O Ukmer-
gėje prie
Vilkmer-
gės klini-
kos ir
,,Gintari-
n ė s ”
vaistinės
pašto ka-

rietą pasi-
tiko akto-

riai, vaidi-
nantys  impe-
ratorių Alek-
sandrą I ir jo

žmoną.
Prava žiavę

Veprių miestelio baž-
nyčią ir ap lankę pa-

minklą žuvusiems už Lie-
tuvos laisvę, pašto kelio ka-

rietų vadeliotojai žirgus ra-
gino Jonavos link. Jonavoje

laukė oficialus priėmimas, val-
džios atstovai, jaunimo orkestras,

senovės pašto viršininkus vaizduo-
jantys aktoriai.  Jonavos pašto stotelė
dabar ,,Jonavos krašto muziejus”. 

Keliaujant Kauno link, Turžė-
nuose užklupo lietus, tad  žirgai pašto
kelio karietas turėjo traukti po ,,ver-
kiančiu” dangumi.  Karmėlavoje žir-
gus apžiūrėjo veterinarijos profesorius
Audrius Kučinskas su asistentėmis, ir
rado, kad jie geroje būklėje, kad toks
karietų traukimo darbas jiems tik į
sveikatą.  Kaune prie Rotušės pašto ke-
lio karietas sutiko Kauno valdžios at-
stovai, muziejaus darbuotojai, muzikos
ansamblis. O Veiveriuose karietas su-
tikti atvyko tautiškai pasipuošę vei-
veriečiai.  Prie Veiverių pašto buvo pa-
sodintos gėlės, kurios sudarė skaičių
,,270” , nes Veiverių paštas tais metais
šventė 270 metų sukaktį.  Karietos
riedėjo tolyn. Pravažiavusios Kalva-
riją, Trakėnus, jos paliko Lietuvą ir
įvažiavo į Lenkiją.

Paskutinis kelionės etapas –
Lenkijoje

Fotoalbumo autorius Gintaras
Kaltenis, aprašydamas karietų kelio-
nės Lenkijon pradžią, išlieja nemažai
tulžies lenkų atžvilgiu.  Su pagieža jis
apra šo Suvalkų trikampio istoriją.
Net dėl raidės ,,W” kontroversijos au-
torius pasipiktina. Suvalkų miestą
autorius apibūdina kaip lietuvių ap-
sipirkimo centrą:  savaitgaliais prie
parduotuvių būna eilės pirkėjų,  tarp
jų – daug lietuvių. 

Palikę Suvalkus, karietos pasi-
ekė Augustavą, kur stovi paminklas
miesto įkūrėjui Žygimantui Augus-
tui.  O Raigardo ežere maudėsi ne tik
karietų vadeliotojai, bet ir žirgai –
žemaitukai. Lenkijos miestas Lomža
pašto kelio karietas sutiko iškilmingai.
Vadeliotojai įteikė obels sodinuką,
kurį dovanojo Malinovos gyventojai,
o Lomžos gyventojai žygio dalyviams
dovanojo šakotį. Miastkowo mieste
keliautojus sutiko būrys moksleivių
su balionais – o balionai buvo Latvijos,
Lietuvos ir Lenkijos vėliavų spalvų.
Miastkowo gimnazijos salėje ekskur-
sijos dalyviai su vietiniais lenkais net
sulošė krepšinio rungtynes. Netoli
Varšuvos, vadinamo je ,,Beno rančoje”
karietas sutiko Varšuvos lietuvių de-
legacija ir papasakojo apie Lenkijos
lietuvių gyvenimą.  Pasirodo, kad Var-
šuvoje veikia lietuvių šeštadieninė
mokykla.  

Varšuva – tai pašto kelio karietų
žygio paskutinė stotis. Čia po ilgos ke-
lionės keliautojai nusifotografavo prie
paminklo Adomui Mickevičiui.  Kny-
gos pabaigoje puikuojasi dalyvių nuo-
traukos  su žygio herojais – žemaitu-
kais.    

Parengė Rimas Černius

Fotosesija Sėlių aikštėje.

Pilki keleliai dulka…
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Išvysti daugybę pačių įvairiausių amerikietiškų au-
tomobilių bei motociklų, pasiklausyti jų variklių
„riaumojimo” buvo galima neseniai Klaipėdoje ir
Palangoje surengtame šių automobilių savininkų
sąskrydyje „American Spirit 2018”. Tai tradicinis ren-
ginys,  šiemet surengtas jau vienuoliktą kartą.

Į„American Spirit” sąskrydį kasmet susirenka vis
daugiau dalyvių, kurie čia atvyksta su Caddilac,
Ford Mustang, Dodge, Chevrolet, Pontiac, Chrys-

ler ir kitų markių amerikietiškais automobiliais bei
motociklais. Šiemet iš viso renginyje dalyvavo net 122
dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos bei
Rusijos – Karaliaučiaus srities bei Maskvos.

Amerikietiška 
mašina 
įkūnija laisvę

sužinoti, kiek degalų „ryja” jų mašinos ir lingavo gal-
vomis, išgirdę, kad net 15 litrų šimtui kilometrų. 

Didžioji dalis automobilių savininkų buvo lie-
tuviai, kurie į tokius sąskrydžius susirenka kiek-
vienais metais, be to, vasaromis entuziastai su ame-
rikietiškomis mašinomis renkasi ir Estijoje bei Lat-
vijoje, taip pat ir Suomijoje. „Draugo” korespondentas
pakalbino su 1997 metų Ford Mustang automobiliu
sąskrydį dalyvavusį Gintarą Songailą iš Kupiškio.

„Man šie sąskrydžiai labai svarbūs, aš jų laukiu
visus metus. Jų metu susitinkame su draugais, ap-
žiūrime jų automobilius, pabendraujame, pasi-
džiaugiame. Savo automobilį turiu jau 14 metų ir jis
man puikiai tarnauja, nekeisčiau į jokį kitą. Ame-
rikietiška mašina mums tarsi įkūnija tą amerikie-
tišką dvasią – laisvę, atvirumą, bendravimo džiaugs-
mą. Kasmet su žmona važiuojame savo Mustangu ir
į panašius sąskrydžius Latvijoje bei Estijoje, buvo-
me ir Suomijoje. Estijoje šis sąjūdis itin stiprus – ten
susirenka iki 700 dalyvių su savo amerikietiškais au-
tomobiliais, o Suomijoje jų būna net iki dviejų tūks-
tančių”, – pasakojo kupiškietis.

G. Songaila sakė, kad tokių sąskrydžių metu jų
dalyviai stengiasi pasipuošti amerikietiškais ak-
centais. Jo kaklą puošė atitinkama skarelė, ant ran-
kos puikavosi Mustang laikrodis, net raktų paka-
bukas ir diržas buvo su šiais ženklais. Ir kiti sąsk-
rydžio dalyviai buvo pasipuošę Amerikos vėliavos
spalvomis, beveik kiekviena mašina buvo papuošta
didesne ar mažesne JAV vėliava, jos spalvos vyravo
ir automobilių vidaus salone – užtiesaluose, sėdynių
apvalkaluose, pagalvėlėse.

„Bėgant metams, tai tampa tarsi tavo gyvenimo
būdu. Sąskrydžio organizatoriai atlieka didžiulį
darbą, suburdami visus dalyvius, parengdami jiems
įdomią programą, sumanydami netradicinių rung-
čių. Štai ir šiemet Palangos sporto centro stadione,
kuriame buvome įsikūrę, surengtos varžybos, kurių
metu važiuojant automobiliu reikėjo į vartus įstum-
ti didžiulį kamuolį”, – pasakojo G. Songaila.

Šiemet sąskrydyje patys seniausi buvo 1930
metų Ford Model A ir 1933 metų Plymouth Special
markių automobiliai.  Prie jų rikiavosi ir fotografa-
vosi nemažai smalsuolių. Poilsiautojai smalsiai ap-
žiūrinėjo 1959 metų Caddilac Fleetwood 60 Special,
1956 metų Caddilac Sedan DeVille, 1963 metų Ford
Fairlane 500 ir kitų markių automobilius. Nemažai

Palangą buvo užplūdę amerikietiški automobiliai.   A. Vaškevičiaus nuotraukos

Gintaras Songaila gyrė savo Mustang automobilį.

Kaip ir ankstesniais metais, buvo renkamas
triukšmingiausias, vikriausias, didžiausio žiūrovo dė-
mesio sulaukęs bei kitokiomis savybėmis išsiski-
riantis sąskrydžio dalyvio automobilis. Palangoje pa-
sižiūrėti į šiuos gražuolius susirinko didžiulė minia
žmonių, o amerikietiški automobiliai pravažiavo
kurorto gatvėmis ir po to buvo išrikiuoti pagrindinėje
link jūros vedančioje J. Basanavičiaus gatvėje.

Šiemet kolonos priešakyje važiavo Mercury Cou-
gar markės automobilis. Jis buvo įspūdingai pa-
puoštas, priešakyje puikavosi kaukolė, taip pat buvo
užklijuotas lipdukas anglų kalba „Velniop degalų eko-
nomiką”. Ne paslaptis, kad amerikietiški automobi-
liai suvartoja daug degalų, tad ne vienas į renginį at-
ėjęs dalyvis kalbino automobilių savininkus norėdami

dėmesio susilaukė ir įspūdingi visureigiai, taip pat
visai nauji, vos prieš kelis mėnesius pagaminti
Ford Mustang automobiliai. 

Šiam sąskrydžiui vadovaujantis ir „American
Spirit” 2008 metais rengti sumanęs palangiškis Alek-
sandras Palivonas yra sakęs, kad idėja suburti Lie-
tuvoje amerikietiškų automobilių savininkus kilo
tada, kai pats iš JAV atsisiuntė visureigį ir pradėjo
bendrauti su žmonėmis, kurie turi tokius automo-
bilius.  Pirmasis renginys buvo suorganizuotas labai
greitai, jame dalyvavo apie 30 automobilių ir jau tada
atvyko svečiai iš Latvijos bei Rusijos. Nuo tada ren-
ginys nuolat augo, plėtėsi, Lietuvoje atsirado vis dau-
giau amerikietiškų automobilių savininkų.

Aiškindamas, kodėl renginys vadinasi „Ameri-
can Spirit”, jo organizatorius sako, kad kalbant
apie automobilius ir jų vaidmenį amerikiečių kul-
tūroje, jų vaidmuo stiprus – tai vienas iš pagrindinių
amerikietiškos kultūros bruožų.

Pasak jo, sąskrydžio organizavimas finansuo-
jamas iš savų lėšų, kartu padedant ir rėmėjams. Šis
renginys nereikalauja labai milžiniškų lėšų, orga-
nizuojant renginį galima tilpti protingo biudžeto rė-
muose. Sąskrydis organizuojamas nuo renginio iki
renginio, nes su renginio mintimis gyvenama visus
metus. Aktyvioji organizacinė fazė tęsiasi apie du mė-
nesius prieš renginį – tai susitarimų, paieškų, or-
ganizavimų laikotarpis. Labai svarbus momentas –
darbas internete, socialiniuose tinkluose su galimais,
esamais ir buvusiais renginio dalyviais. Visus me-
tus reikia su jais palaikyti kontaktą, neužtenka tik
renginio reklamos.

Dažnai tokie renginiai organizuojami, pavyz-
džiui, seniesiems amerikietiškiems automobiliais.
„American Spirit” rengėjai neriboja automobilių am-
žiaus, nes jiems įdomios visos amerikietiškos trans-
porto priemonės – ir naujos, ir senos. Žiūrovams taip
pat įdomiau vienoje vietoje matyti pačius įvairiau-
sius automobilius – nuo senutėlių antikvarinių iki
visiškai naujų.

Kelias valandas pastovėję J. Basanavičiaus gat-
vėje Palangoje ir apžiūrėti tūkstančių poilsiautojų
amerikietiški automobiliai išvyko atgal į stadioną,
kur jų savininkai toliau bendravo ir derino ateities
planus. Jau dabar aišku, kad dvyliktasis „American
Spirit” sąskrydis vėl drebins pajūrį paskutinį atei-
nančių metų liepos savaitgalį. 

Lietuvoje daugėja amerikietiškų automobilių savininkų.

Praeiviai nulydėdavo akimis gražuolį Dodge…
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Papildytas nepageidaujamųjų asmenų sąrašas
Vilnius (URM info) – Viešėdamas

Sakartvele (Gruzijoje) užsienio reika-
lų ministras Linas Linkevičius infor-
mavo, kad Lietuva, solidarizuodamasi
su Sakartvelu, į nepageidaujamų as-
menų sąrašą įtraukė asmenis, atsa-
kingus už žmogaus teisių pažeidimus
okupuotuose Sakartvelo Abchazijos
ir Cchinvalio regionuose. 

Sakartvelo vadovai aukštai įver-
tino šį Lietuvos žingsnį. Lietuva tapo

pirma tai padariusia valstybe.
Rugpjūčio 6–7 dienomis užsienio

reikalų ministras L. Linkevičius lan-
kėsi Sakartvele, kur minėjo dešimtą-
sias Rusijos agresijos prieš Sakartve-
lą metines.

Pasak ministro, pasaulio ben-
druomenė turi mokytis iš anksčiau pa-
darytų savo klaidų ir pradėti žiūrėti į
Rusijos agresiją atsakingiau bei teik-
ti visapusišką paramą Sakartvelui. 

Mokysis reaguoti į radioaktyvią bombą
Vilnius (Vyriausybės info) – Vi-

daus reikalų sistemos pareigūnai rug-
sėjį stalo pratybose treniruosis, kaip
reaguoti masinio susibūrimo vietoje
sprogus bombai su radioaktyviosiomis
medžiagomis.

Stalo pratybos – tai patalpose vyks-
tantys posėdžio tipo mokymai, kur
dalyvauja aukštesnio lygio pareigūnai.
Tokių pratybų metu mokymai taria-
mose įvykio vietose nevyksta, jų metu
siekiama gerinti institucijų pasiren-
gimą reaguoti į gresiantį ar jau susi-
dariusį įvykį.

Vidaus reikalų ministras Eimutis
Misiūnas pasirašė įsakymą dėl rugsė-
jo 6 dieną vyksiančių pratybų organi-
zavimo.

Nors šios pratybos planinės, tokių
reakcijos į teroristinius išpuolius mo-
kymų reikšmę didina įtempta saugumo
situacija Europos Sąjungos valstybėse. 

„Aišku, matome situaciją Europos
valstybėse, todėl norime pasižiūrėti,
kaip visos institucijos vykdo koordi-
nacinius veiksmus”, – kalbėjo ministras.

Pratybos vyks Policijos departa-
mento patalpose Vilniuje.

Pasveikino studijuosiančius užsienyje
Vilnius (Mano vyriau-

sybė) – Ministras Pirminin-
kas Saulius Skvernelis pa-
sveikino studijoms užsieny-
je skirtų stipendijų „Kitas
100” laimėtojus ir palinkėjo
sugrįžus po studijų į Lietuvą
prisidėti prie šalies pažangos
kūrimo.

Vyriausybės vadovas pa-
žadėjo ne tik tęsti šią inicia-
tyvą, bet, atsižvelgiant į ne-
abejotiną poreikį ir šių metų
sėkmę, ją plėsti. Tam švietimo reformos
kontekste kitais metais yra numatyta
skirti tris kartus daugiau biudžeto
lėšų, t.y. 300 tūkst. eurų. Be to, įvairios
organizacijos ar įmonės kviečiamos
taip pat prisidėti skiriant šių stipendijų
fondui tikslinį finansavimą.

Konkursas studijoms užsienyje
remti „Kitas šimtas” šalyje organi-
zuotas pirmą kartą. Juo valstybė sie-
kia paremti į geriausias pasaulio aukš-
tąsias mokyklas įstojusių (pakviestų
studijuoti) ar jau studijuojančių jose ir
pasiryžusių po mokslų grįžti dirbti į
Lietuvą asmenų studijas.

Per metus vienam studentui gali-
ma skirti apie 20 tūkst. eurų. Parama
gali būti skiriama studijų kainai su-
mokėti bei pragyvenimo išlaidoms už-
sienio valstybėje padengti. 

Asmenų, priimtų į pirmą kursą
studijoms užsienyje parama skiria-
ma visam studijų laikotarpiui. Jeigu
parama skiriama jau studijuojantiems
asmenims, ji mokama nuo to kurso, ku-
riame studijuodamas asmuo gauna
paramą. Paramą gavęs asmuo įsipa-
reigoja 3 metus po studijų baigimo
dirbti Lietuvoje. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerija šiai paramai iš-
mokėti šiemet skyrė 100 tūkst. eurų. 

Papildomai 140 tūkst. eurų skirta
iš Lietuvos valstybės atkūrimo šimt-

mečio minėjimui suplanuotų lėšų vie-
nerių metų studijoms finansuoti.

2018 m. gegužės 24 – birželio 13 d.
vykusiu prašymų priėmimo laikotar-
piu į paramą studijoms užsienyje pre-
tendavo 54 asmenys. Didelė dalis jų
kreipėsi dėl paramos studijoms Jung-
tinės Karalystės aukštosiose mokyk-
lose. Taip pat gauta prašymų paramai
studijoms Nyderlandų, JAV, Kinijos,
Prancūzijos, Kanados, Švedijos, Vo-
kietijos aukštosiose mokyklose.

Paramos prašytojus vertindama
balais, komisija daugiausiai balų sky-
rė už aukštosios mokyklos statusą
tarptautiniuose reitinguose, buvo ver-
tinama asmens finansinė padėtis, mo-
tyvacija, rekomendacijos.

Stipendija „Kitas šimtas” šiemet
atiteko 15 asmenų. 6 asmenys finan-
suoti iš Švietimo ir mokslo ministeri-
jos lėšų, įstojusiems arba jau studijuo-
jantiems Cambridgo universitete (Jung-
tinė Karalystė), Oxfordo universitete
(Jungtinė Karalystė) bei Amerikos
kino instituto konservatorijoje (JAV).

Dar 9 asmenys finansuoti skyrus
papildomą Lietuvos valstybės atkūri-
mo šimtmečio finansavimą vienerių
metų studijoms. 

Ji skirta ekonomikos, teorinės fi-
zikos ir matematikos, vadybos, gamtos
mokslų, filologijos ir kitas studijų
programas pasirinkusiems asmenims.

NATO naikintuvai lydėjo Rusijos orlaivius
Vilnius (ELTA) – Liepos 30-rugp-

jūčio 5 dienomis, NATO oro policijos
funkcijas Baltijos šalyse vykdantys
naikintuvai aštuonis kartus kilo at-
pažinti ir lydėti Rusijos Federacijos ka-
rinių orlaivių, skridusių tarptautine

oro erdve virš Baltijos jūros.
Beveik visi šie orlaiviai skrido

arba be radiolokacinių atsakiklių,
arba su regioniniu skrydžių valdymo
centru nepalaikė radijo ryšio, arba
neturėjo skrydžio planų.

D. Trump įspėjo prekybos partnerius
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump griežtai įspė-
jo visus, turinčius su Iranu verslo san-
tykių, kad „kiekvienas, turintis pre-
kybinių reikalų su Iranu, neturės vers-
lo ryšių su JAV”.

D. Trump pasirašė vykdomąjį įsa-
ką ir Iranui buvo atnaujintos JAV
sankcijos. 

Sankcijos atnaujinamos dviem
etapais. Rugpjūčio 7 d. įsigaliojusios
JAV sankcijos yra nukreiptos į Irano
pirkimus JAV doleriais, prekybą me-

talais, anglimi, jos taip pat palies au-
tomobilių sektorių. Antroji sankcijų
dalis įsigalios lapkričio 5 d. Jos bus nu-
kreiptos prieš energetikos ir finansų
sektorius. 

Šių metų gegužę JAV prezidentas
paskelbė, kad JAV traukiasi iš Bendro
išsamaus veiksmų plano (JCPOA), dar
kitaip žinomo kaip Irano branduolinis
susitarimas, ir pažadėjo atnaujinti
Iranui sankcijas, kurios, 2015 metais
Iranui sutikus įšaldyti branduolinę
savo programą, buvo atšauktos.

D. Trump: sūnus susitiko su Rusijos teisininke 
Washingtonas (LRT.lt) – JAV pre-

zidentas Donald Trump pripažino, kad
jo sūnus Donald Trump jaunesnysis
2016 metais susitiko su Rusijos teisi-
ninke Natalija Veselnickaja, siekdamas
gauti informacijos apie D. Trump var-
žovę 2016 metų lapkritį vykusiuose
JAV prezidento rinkimuose. 

Šis D. Trump pranešimas – aiš-

kiausias pripažinimas, kad 2016 metų
birželį vykusio susitikimo tikslas buvo
gauti kompromituojančios informa-
cijos apie D. Trump varžovę rinki-
muose Hillary Clinton. 

Tačiau JAV vadovas teigė, neva tai
buvo „visiškai teisėta”.

Šį susitikimą kruopščiai nagrinė-
ja specialusis tyrėjas Robert Mueller.

Nubaustas sąmokslo teorijų skleidėjas A. Jones 
New Yorkas (BNS) – In-

terneto milžinės ėmėsi prie-
monių prieš ultradešiniųjų
pažiūrų sąmokslo teorijų
skleidėją Alex Jones – jo tu-
rinys dabar blokuojamas
„Apple”, „Facebook”, „Spo-
tify” ir „YouTube” platfor-
mose.

Priemonės, kurias A. Jo-
nes apibūdino kaip „koordi-
nuotą komunistų stiliaus su-
sidorojimą”, buvo panaudo-
tos po daug mėnesių skam-
bėjusių raginimų „Facebook”, „Twit-
ter” ir „YouTube” imtis griežtesnių
veiksmų prieš dezinformacijos sklei-
dimą ir neapykantos kurstymą.

A. Jones yra įkūręs tinklalapį „In-
foWars” („Informacijos kariai”), pa-
skelbusį, kad 2012 metais Sandy Hoo-
ko mokykloje įvykusių šaudynių au-
kos buvo „aktoriai”. „Facebook” pa-
reiškė, kad šio portalo turinys pažei-
džia socialinio tinklo politiką prieš ne-
apykantos kurstymą.

„Facebook” pridūrė, kad susiju-
sios paskyros buvo pašalintos dėl
„smurto šlovinimo, pažeidžiančio
mūsų politiką dėl smurto vaizdų, taip
pat dehumanizuojančios kalbos, var-
tojamos apibūdinti translyčiams, mu-
sulmonams ir imigrantams, pažei-
džiančios mūsų politiką dėl neap-
ykantos kurstymo”.

Kelios šeimos padavė į teismą A.
Jones ir apkaltino jį naudojantis aukų
artimųjų kančiomis savo auditorijai
plėsti. 

Tarp A. Jones skleidžiamų są-
mokslo teorijų esama kaltinimų, kad
JAV vyriausybė organizavo daug te-
roro išpuolių, įskaitant 2001 metų rug-
sėjo 11-osios atakas prieš Pasaulio pre-
kybos centrą ir Pentagoną.

Prieš kelias dienas „Facebook”
pašalino keturis A. Jones vaizdo įra-

šus, pažeidžiančius jos politiką dėl
neapykantos kurstymo.

Atsakydamas A. Jones paskelbė
daugiau turinio kitose paskyrose, todėl
socialinių tinklų milžinė blokavo ke-
turias pagrindines šio veikėjo pasky-
ras.

„Facebook” pabrėžė, kad šį spren-
dimą visų pirma nulėmė A. Jones var-
tota smurtinga kalba, o ne jo sąmoks-
lo teorijos.

Muzikos transliavimo internetu
platforma „Spotify” pašalino keletą
A. Jones tinklalaidžių, esą pažei-
džiančių taisykles prieš neapykantos
kurstymą. Ši Švedijoje įsikūrusi ben-
drovė sugriežtino savo poziciją ir vi-
siškai pašalino A. Jones programą.

„Apple” irgi pašalino daugumą
A. Jones tinklalaidžių. „Apple” neto-
leruoja neapykantos kurstymo.

„YouTube” irgi pašalino A. Jones
vaizdo įrašus bei blokavo jį 90 dienų.
A. Jones pamėginus apeiti šį draudimą
tiesioginėmis transliacijomis per kitas
„YouTube” paskyras, vaizdo įrašų
platforma pranešė blokavusi visus su
šiuo veikėjus susijusius kanalus.

A. Joneso pagrindinis „YouTube”
kanalas turėjo apie 2,4 mln. prenume-
ratorių.

„Pinterest” taip pat pašalino „In-
foWars” paskyrą.

Prašys Maskvos išduoti du rusus 
Londonas (ELTA) – Didžiosios

Britanijos vyriausybė prašys Maskvos
išduoti du rusus, įtariamus pasikėsi-
nimu į Skripalius. 

Abu Rusijos piliečiai įtariami
įvykdę išpuolį prieš buvusį rusų dvi-
gubą agentą Sergejų Skripal bei jo
dukterį Juliją.

Jei Kremlius prašymą išduoti įta-
riamuosius atmes, o tai yra tikėtina,

tada, pasak „Guardian”, bus naujas
abipusio diplomatų išsiuntimo ratas.

Tėvas ir dukra kovo pradžioje
buvo rasti be sąmonės ant suolelio
Salisburyje. Jie buvo apnuodyti „No-
vičiok” kovine medžiaga ir tik per
plauką nemirė. Londonas dėl išpuolio
kaltina Maskvą. Kremlius kaltinimus
neigia; šis atvejis sukėlė didelę diplo-
matinę krizę. 

Stipendininkai įsipareigojo dirbti sugrįžti į Lietuvą. 
LRV nuotr. 

A. Jones sulaukė socialinių tinklų reakcijos.
KTLA com nuotr.
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VERSLO N AUJIENOS

Investuotojus neramina politinis nestabilumas

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų rugpjūčio 8 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,87 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,64 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,58 €

Azijos pietuose esantis Banglade-
šas įsileidžia lietuviškus grūdus. Bang-
ladešo nacionalinė augalų apsaugos or-
ganizacija patvirtino, jog lietuviški
grūdai gali būti importuojami į šią šalį.

Šiuo metu lietuviški grūdai daž-
niausiai vežami į Turkiją, Sudaną, Li-
baną, Nepalą, Indoneziją, Malaiziją, In-
diją, Pietų Afrikos respubliką, Saudo
Arabiją, Egiptą, Nigeriją, Keniją, Ugan-

dą ir Tailandą.
Lietuva į daugiau kaip į 70 šalių

eksportuoja apie du trečdalius užau-
gintų grūdų.

Šalies ūkininkai ir analitikai prog-
nozuoja, kad dėl birželį–liepą vyra-
vusių sausringų orų šių metų grūdų
derlius bus prastesnis nei pernai. 

Žemės ūkio ministerijos info

Bangladešas įsileidžia lietuviškus grūdus

Hidrometeorologai įspėja – dėl
klimato kaitos lietuviams gali tekti iš-
sižadėti žieminių veislių javų, nes nei
kviečiai, nei rugiai nebeįstengs užde-
rėti. 

Tačiau grūdų perdirbimo įmonės
„Malsena plius” grūdų prekybos va-
dovas Arvydas Noreika sako, kad kli-
mato kaita nepaliks lietuvių be ruginės
duonos. Mat keičiasi ne tik gamtos są-
lygos, bet ir javų veislės.

Lietuvos grūdų augintojų asocia-
cijos (LGAA) tarybos pirmininkas

Aušrys Macijauskas  įsitikinęs, kad
būgštauti, jog lietuviams vietoj rugių
ar kitų žiemkenčių teks sėti kukurū-
zus, neverta.

„Juodos duonos lietuviai nedaug
tesuvalgo. Dažniausiai perka kvietinę,
nudažytą tamsiai”, – teigė jis.

Jis sakė, kad parduotuvėse tokios
duonos, kuri iškepta tik iš ruginių
miltų, geriau nė neieškoti. Jos esą
įmanoma įsigyti iš šeimos kepėjų ne-
bent ūkininkų turgeliuose.

BNS

Klimato kaitra nepaliks be ruginės duonos 

Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos (FNTT) Šiaulių ir Panevėžio
apygardos valdyba kartu su Šiaulių
apygardos prokuratūra teismui per-
davė baudžiamąją bylą, kurioje šiuo
metu jau bankrutavusios Telšiuose
įsteigtos kredito unijos kreditavimo
tarnybos vadovas ir jam padėjusi ka-
sininkė-vadybininkė kaltinami be-
veik 150 tūkst. eurų pasisavinimu,
sukčiavimu, apgaulingu apskaitos
tvarkymu.

Šios kredito unijos ikiteisminį
tyrimą FNTT pradėjo gavusi Lietuvos
banko kreipimąsi, kuriame buvo pa-
teikti duomenys, kad unijoje gali būti
perrašomi buhalteriniai dokumentai,
fiksuojamos realiai neįvykusios ūki-
nės finansinės operacijos, sakoma
FNTT pranešime.

Tyrimo metu surinkta pakanka-
mai duomenų, leidžiančių pagrįstai
įtarti, kad 2016 m. kovo-2017 m. gruo-
džio mėn. faktinis Žemaitijoje veiku-
sios kredito unijos administracijos
vadovas, gyventojams pažadėjęs padi-
dinti jų turimus pajus ir paėmęs tūks-
tantines sumas, realiai šių lėšų kredi-
to unijai nepateikė ir pasisavino beveik
120 tūkst. eurų. Įtariama, kad buvęs
kredito unijos administracijos vadovas
pinigų prasimanydavo, kai, indėli-
ninkams nieko nežinant, nutraukdavo
su kredito unija sudarytas indėlių su-
tartis, o neva jiems grąžintus grynuo-
sius pinigus pasiimdavo pats. Be to,
tūkstantines sumas kredito unija mo-
kėjo už kaltinamojo sūnaus namo sta-
tybą. Oficialiai lėšos buvo skirtos kre-
dito unijos pastato remontui, o realiai
dalis pinigų buvo panaudota langams
įsigyti ir namui įrengti. 

Atliekant ikiteisminį tyrimą nu-
statyta, kad iš kredito unijos seifo

Indėlininkų pinigus naudojo kaip savus

Lietuvoje veikiančių užsienio ka-
pitalo įmonių atstovai gana pa-
lankiai vertina artimiausio laiko-
tarpio šalies ūkio perspektyvas, ta-
čiau optimizmą slopina dvejonės
dėl mokesčių sistemos efektyvu-
mo, darbo jėgos produktyvumo ir
politinės aplinkos stabilumo, tei-
gia „Investuotojų forumas”.

Stambiausius ir aktyviau-
sius investuotojus į Lietuvos eko-
nomiką vienijančios asociacijos

„Investors' Forum” reguliariai atlie-
kamo Lietuvos investuotojų pasitikė-
jimo indekso tyrimo duomenimis, ant-
rąjį šių metų ketvirtį bendrasis pasi-
tikėjimo rodiklis kiek sumenko ir sie-
kė 1,225 balo iš 2 galimų. 

Vis dėlto nuo 2017 m. pabaigos in-
vestuotojų pasitikėjimo indeksas išlie-
ka gana aukštas ir svyruoja nežymiai.

Vis daugiau Lietuvoje veikiančių
užsienio kapitalo įmonių atstovų svar-
biu šalies svertu kovoje dėl investicijų
laiko augančią žemės ir patalpų vers-
lui pasiūlą. Kad ji šiuo metu yra aukš-
ta, mano 64 proc. investuotojų. 

Bemaž pusė, 45 proc., apklaustų
verslininkų artimiausiu metu tikisi
verslui tinkamų žemės sklypų ir pa-
talpų prieinamumą šalyje gerėsiant.
Lyginant su pirmuoju metų ketvir-
čiu, taip manančių investuotojų per
tris mėnesius padaugėjo 17 procentinių
punktų. Be verslui tinkamų patalpų
prieinamumo, investuotojų lūkesčius
pastarąjį ketvirtį teigiamai veikė tra-
diciniai veiksniai, tokie kaip puikiai iš-
vystyta telekomunikacijų, transporto
ir logistikos infrastruktūra.

„Investuotojų pasitikėjimą šalies
ekonomika didele dalimi skatina pri-
vataus sektoriaus veikla ir iniciatyvos,
tokios kaip aukšto lygio telekomuni-
kacijų infrastruktūra ar augantis vers-
lui tinkamų patalpų prieinamumas. 

Deja, vėl tenka konstatuoti, kad
viešojo sektoriaus ir ypač valdžios
institucijų veikla tebėra veikiau neri-
mą keliantis nei optimizmą skatinan-
tis veiksnys. 

Diskusijose dėl mokesčių siste-
mos reformos išryškėjusi takoskyra
tarp Vyriausybės ir valdančiosios dau-
gumos seime, privačias gydymo įstai-
gas diskriminuojanti sveikatos apsau-
gos sistemos pertvarka, stringanti švie-
timo reforma, vieša politikų kritika
verslui – šios ir kitos aplinkybės tikrai
nepadeda didinti šalies patrauklumo
užsienio investuotojams”, – teigia aso-
ciacijos „Investors’ Forum” valdybos
pirmininkas Rolandas Valiūnas.

Tyrimo duomenimis, teigiamus
investuotojų lūkesčius labiausiai slo-
pinantys iššūkiai yra politinio stabi-
lumo stoka bei atotrūkis tarp darbo jė-
gos užmokesčio ir jos produktyvumo.
Net 44 proc. apklaustųjų mano, kad po-
litinė aplinka šalyje artimiausiu metu
blogės, 42 proc. prognozuoja augsiant
atotrūkį tarp darbo jėgos kaštų ir pro-

JAV langų gamintoja statys gamyklą Šiauliuose
Jungtinių Amerikos Valstijų lan-

gų gamintoja „INTUS Windows” Šiau-
liuose statys gamyklą ir įdarbins iki
600 specialistų.

Pranešama, jog 50 tūkst. kvadra-
tinių metrų gamyklos statybos Šiaulių
laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ)
prasidės šių metų pabaigoje. 

„INTUS Windows” generalinis di-
rektorius Lietuvai Karolis Dieliautas
tvirtina, kad bendrovė planuoja tapti

didžiausia uPVC tipo langų gamintoja
Baltijos šalyse.

„Šiaulių laisvąją ekonominę zoną
pasirinkome dėl dviejų pagrindinių
priežasčių: visų pirma, parengta šios
LEZ infrastruktūra leidžia greitai pra-
dėti darbus ir, antra, LEZ operatoriaus
komanda – aukštos kompetencijos ir
orientuota į klientą”, – teigia K. Die-
liautas.

BNS

dingo beveik 40 tūkst. eurų. Įtariama,
kad pinigus paėmęs kaltinamasis lėšų
pasisavinimą įformino kaip pinigų
skolinimą, išrašant gyventojams vek-
selius. Be to, atskleista, kad faktinis
kredito unijos vadovas pasisavino kre-
dito unijai priklausančius 30 tūkst.
eurų, kai savo turimai nekilnojamojo
turto nuomos bendrovei gavo dvi pa-
skolas. Pasinaudodamas savo aukšto-
mis pareigomis kredito unijoje, vado-
vas apgaule gavo tūkstantines paskolas,
žinodamas, kad įmonė sukūrė tik mo-
kios reputaciją ir paskolos negrąžins. 

Baudžiamoji byla perduota nagri-
nėti Šiaulių apygardos teismui. 

Kredito unijos, pasisavinančios
gyventojų santaupos ir apgaulingai
tvarkančios buhalterinę apskaitą,
FNTT akiratyje atsiduria nebe pirmą
kartą. Per pastaruosius metus FNTT
baigė 4 ikiteisminius tyrimus. Šiuo
metu dar tęsiami ikiteisminiai tyrimai
dėl 6 kredito unijų veiklos. Bendra
nusikalstamu būdu iš kredito unijų
gauta suma viršija 21,7 mln. eurų. 

„Plungės žinios”

Didžiausias investuotojų nerimas – šalies politinis
nestabilumas.                   „Investors' Forum“ nuotr.

duktyvumo.  Nepaisant to, vidiniai
įmonių planai išlieka ambicingi ir pa-
lankūs darbuotojams. 

51 proc. apklaustųjų, ketina di-
dinti darbuotojų skaičių, o likę 49 proc.
respondentų planuoja išlaikyti esamą
darbuotojų skaičių. Bene du trečdaliai,
59 proc., investuotojų užsibrėžę didin-
ti atlyginimus savo darbuotojams.

„Lietuvos investuotojų pasitikėjimo
indekso tyrimas atskleidžia ir teigiamų
poslinkių. Pavyzdžiui, per pastarąjį
ketvirtį sumažėjo manančiųjų, kad dar-
bo jėgos apmokestinimas yra vienas la-
biausiai dėmesio reikalaujančių iššū-
kių, ir tam įtakos turėjo seime priimti
mokesčių sistemos pakeitimai. 

Nors reforma galėjo ir turėjo būti
gerokai ryžtingesnė, džiaugiamės, kad
politikai vis dėlto įsiklausė į verslo at-
stovų pasiūlymus ir kai kurie pakeiti-
mai, tokie kaip įvestos „Sodros” „lu-
bos”, laikytini svariu žingsniu gerinant
tarptautinį Lietuvos konkurencingu-
mą”, – komentuoja „Investors' Forum”
vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė.

Atliekant tyrimą investuotojų
buvo paprašyta įvertinti seimo priim-
tus įstatymų pakeitimus, kuriais re-
formuojama šalies mokesčių sistema. 

Lietuvoje veikiančių užsienio ka-
pitalo įmonių atstovų nuomonė dėl
šių pakeitimų nevienareikšmė: ne visi
reformos aspektai investuotojams aiš-
kūs ar priimtini. 

Palankiausiai įvertintas valdžios
siekis iki 2021 m. įvesti „Sodros” įmo-
kų „lubas”, taikomas pajamoms, vir-
šijančioms 60 vidutinių darbo užmo-
kesčių per metus. Bemaž du trečdaliai,
62 proc., apklaustųjų mano, kad tai tu-
rės teigiamą poveikį šalies ūkiui. 

Dar tiek pat įsitikinę, kad nau-
dingas būsiąs ir sprendimas konsoli-
duoti darbuotojo ir darbdavio moka-
mus mokesčius. 

Investuotojai atsargiai vertina pen-
sijų kaupimo sistemos permainas: kad
jų padarinius šiuo metu sudėtinga
prognozuoti, mano 38 proc. respon-
dentų. Beveik tiek pat įsitikinę, kad sis-
temos pakeitimai turės neigiamų pa-
darinių šalies ūkiui. 

Vertindami mokesčių sistemos pa-
keitimus bendrai, 47 proc. apklaustųjų
nurodė esą neapsisprendę, kokį po-
veikį reforma turės Lietuvos investi-
ciniam klimatui bei verslo aplinkai.

Tyrimo metu apklausti 59 Lietu-
voje veikiančių užsienio kapitalo įmo-
nių atstovai. 

„Investors’Forum”

Telšiškių kredito unijos „Žemaitijos iž-
das“ vadovas G. Sabeckis už indėlininkų pi-
nigus pastatė namą savo sūnui.

„Plungės žinios“ nuotr. 
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Kun. Antanas
Saulaitis 
Atkelta iš 2 psl.

Atrodytų, kad gyvename aukso amžiuje
– šalis laisva, gali siekti savo tikslų, kilti kar-
jeros laiptais, kurti šeimą ir t.t. Iš kur atsi-
randa toks didelis skausmas? 

Tai labai susiję su santykiais tarp
žmonių. Baisu sakyti, bet dabar įpras-
ta, kai vaikai mokykloje tyčiojasi vie-
ni iš kitų. Ir kai yra per daug, tai yra
per daug. Savižudybės yra labai ak-
tualus klausimas ir kaip žmonės į tai
žiūri – vengia tos šeimos, šeima ne-
šiojasi tokią kaltę ilgą laiką. Kartais ku-
nigai (savižudžių. Red.) net nelaidoja ar

nepalydi į šermenis. Tai yra kažkas bai-
saus. 

Ar savižudybių problema buvo tokia ak-
tuali ir Jūsų kartai?

Buvo, bet tai nebuvo visuomeninė
problema, nebuvo tiek daug savižudy-
bių. Ji nebuvo tiek aprašyta, buvo la-
biau nuslėpta, žmonės tai savo širdy ne-
šiojo. Bet JAV visus laidojo vienodai, o
Lietuvoje dar iki šiol yra kunigų, kurie
nelaidoja, nepalydi. Tai yra nusikalti-
mas, nes bažnyčia pasikeitė prieš 120
m. 

Ar Lietuvoje iš tiesų pasikeitė Bažny-
čia? Ar ji tikrai tapo mažiau konservatyvi? 

Pasikeitė. Pasikeitė požiūris į sky-
rybas, į antras šeimas, į įvaikinimą, į
moterų dalyvavimą Bažnyčioje. Visi tie
dalykai normaliame pasaulyje vystosi.

Bet kai kurie dalykai Bažnyčiai vis dar
nesuprantami. Jeigu mes draugiškai
elgsimės su žmonėmis, kurie skiriasi,
ir žiūrėsim, kaip jiems padėti, tai Baž-
nyčios požiūriu reiškia, kad mes pri-
tariame skyryboms. O kadangi Baž-
nyčia nusistačiusi prieš skyrybas, tai
paliekame žmones plūduriuoti vietoj
to, kad paimtume už rankos ir žiūrė-
tume, kaip jiems galime padėti. 

Anksčiau šeima buvo viena pagrindi-
nių vertybių. Neretai tai buvo varomoji jėga,
kuri padėdavo žmonėms išgyventi sun-
kiausiomis sąlygomis. O dabar kas antra šei-
ma skiriasi. Kur įvyko lūžis? 

Šeimos nebėra tokios, kurių nariai
vieni kitus labai palaiko, visi gyvena
kaime, visi pažįstami. Nebėra to žmo-
nių tinklo. Dabar kiekviena šeimynė-
lė yra pati sau šiame pasaulyje. Plū-

duriuoja kaip atskiri vienetai. Socia-
linis tinklas yra daug silpnesnis. Be to,
žmonės dabar ilgiau gyvena. Anais
laikais, prieš 120–130 m., nereikėjo
skyrybų, nes vedybinio gyvenimo vi-
durkis buvo 12 ar 16 m., kol vienas nu-
mirdavo. Dabar yra 40 m. Jaunas vyras
vedė savo princesę, gražuolę, o po 40
metų žiūri, kad ji yra ragana, o jis – se-
nas krienas. O iš tikrųjų tai yra tie pa-
tys žmonės. Aš dirbu su „Bendrake-
leiviais”, padedu saviugdos ir psicho-
logijos būreliuose. Žmonės nejaučia
tvirtumo dėl bendros ateities, kad da-
bar mudu susituokėme ir einame visą
gyvenimą kartu. Vis lieka galvoje
klaustukas ar paukščiukas, kad jei ne-
išeis, tai išsiskirsim. Tai kartais gali ir
suveikti. 

Parengta pagal Delfi.lt

Petro Klimo
pastangos išvykti 
iš okupuotos Lietuvos
Atkelta iš 3 psl.

P. Klimo žmona Bronislava, sūnus Petras ir duk-
ra Eglė, gyvendami Prancūzijoje, stengėsi padėti jam
susijungti su šeima, bet jų prašymai liko be atsako.
Dukters, kuri buvo ištekėjusi už prancūzų diplo-
mato, pastangomis P. Klimo išvykimui ėmė tarpi-
ninkauti įtakingi Prancūzijos politikai: Ministras
pirmininkas Guy Mollet, užsienio reikalų minist-
ras Christian Pineau, senatorius Leo Hammon,
Prancūzijos ambasadoriai Maskvoje ir kiti, tačiau
tai nepadėjo – sovietų valdžia nesutiko išleisti P. Kli-
mo į Vakarus. 

Dėl savo veiklos atkuriant Lietuvos nepri-
klausomybę ir ginant valstybės interesus tarptau-
tiniu lygiu, priešiškumo sovietinei okupacijai, pa-
tirties ir autoriteto, sovietinės okupacijos metais pa-
tirtų represijų ir persekiojimų P. Klimas laikytas so-
vietinei santvarkai pavojingu asmeniu, galinčiu tu-
rėti įtakos užsienyje puoselėjant Lietuvos nepri-
klausomybės atstatymo idėją, tarptautiniu lygiu ke-
liant jos Laisvės bylą, bei Vakaruose gyvai liudi-
jančiu apie sovietinį terorą.

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lie-
tuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininkas Kazi-
mieras Liaudis 1957 m. liepos 18 d. rašte Lietuvos ko-
munistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pir-
majam sekretoriui Antanui Sniečkui nurodė, kad
P. Klimo išvykimas nepageidautinas, „atsižvelgus
į tai, kad visa ankstesnė Klimo politinė veikla su-
sijusi su kova prieš Sovietų Sąjungą, o lietuvių emig-
rantų sluoksniai jam išvažiavus į užsienį gali jo at-
vykimą panaudoti, kad suaktyvintų savo ardomą-
jį darbą prieš SSRS”. LKP CK biuras 1957 m. liepos
22 d. uždraudė P. Klimui išvykti į užsienį. LKP CK
pirmasis sekretorius A. Sniečkus 1957 m. rugpjūtį
rašte Sovietų Sąjungos komunistų partijos vado-
vybei aiškino, kad P. Klimo išvykimas į Prancūzi-
ją yra politiškai nepageidautinas, nes sustiprintų
Lietuvos diplomatinio korpuso užsienyje pozicijas,
atstovaujant Lietuvos valstybę ir reprezentuojant
jos tęstinumą. Maskva pritarė Lietuvos SSR KGB ir
LKP CK argumentams.

P. Klimo dukrai Eglei prašant, Prancūzijos po-
litikai 1960 m. pakartotinai mėgino paveikti SSRS
vadovybę išleisti P. Klimą į užsienį. Prancūzijos Pre-
zidentas Charles de Gaulle, Sovietų Sąjungos ko-
munistų partijos CK pirmojo sekretoriaus Nikitos
Chruščiovo vizito Prancūzijoje 1960 m. kovo 23 d. –
balandžio 3 d. metu perdavė jam prašomų išleisti į
Prancūziją asmenų sąrašą, kuriame buvo įrašytas
ir P. Klimas. Prancūzijos pasiuntinybė Maskvoje taip
pat kreipėsi į SSRS užsienio reikalų ministeriją, tar-
pininkaudama dėl P. Klimo išvykimo į užsienį. Ta-
čiau šios pastangos nedavė vaisių: 1960 m. birželio
21 d. sovietų valdžia uždraudė jam išvykti į Pran-
cūziją.

P. Klimui nepavyko išsiveržti iš sovietinės sis-
temos. Jam nebeteko išvysti žmonos ir sūnaus, nes
sovietų valdžia neleido jiems pasimatyti nei Lietu-
voje, nei Prancūzijoje. Žmona ketino pati sugrįžti į

Lietuvą pas sutuoktinį, bet artimieji ją atkalbėjo nuo
šio pavojingo sumanymo. B. Klimienė mirė Grasse
1957 m. gegužės 12 d., taip ir nesusitikusi su vyru.

Dukra aplankė tėvą

P. Klimo dukra Eglė po atkaklių, devynerius me-
tus trukusių pastangų, gavo SSRS turistinę vizą ir
1963 m. gruodį atvyko į Lietuvą. Jai nebuvo leista nu-
važiuoti pas tėvą į Kauną, todėl jiedu susitiko Vil-

niuje. Šį jaudinantį tėvo ir dukters susitikimą aky-
lai stebėjo KGB agentai. Suprasdama, kad tėvo nie-
kada neišleis iš Lietuvos, dukra stengėsi kuo dažniau
jį aplankyti. Jai pavyko dar tris kartus – 1964, 1965
ir 1966 m. – atvykti į Lietuvą pas tėvą.

P. Klimo bendravimas su šeima daugiausia ap-
siribodavo susirašinėjimu, pokalbiais telefonu, ži-
nių perdavimu per pažįstamus. Žmona iki pat savo
mirties rašė jam laiškus, siųsdavo siuntinius, ap-
rūpindavo reikiamais vaistais. Dukra stengėsi ap-
gaubti tėvą rūpesčiu ir dvasiniu palaikymu. P. Kli-
mas laiškuose šeimai dalijosi savo išgyvenimais ir
negandomis. Norėdamas tęsti Lietuvos istorijos
studiją, prašė vaikų kokiu nors būdu atvežti jam
Prancūzijoje paliktus istorijos rankraščius ir J.
Tumo-Vaižganto laiškus. Sūnus pasirūpino, kad tėvą
pasiektų bent dalis rankraščių.

Saugumo struktūros persekiojo P. Klimą ir
kontroliavo jo gyvenimą. 1962 m. jam buvo užvesta
operatyvinio stebėjimo byla, vesta iki pat jo mirties
1969 m. KGB sekė ir fiksavo P. Klimo kontaktus su
šeimos nariais, draugais ir pažįstamais, rinko in-
formaciją apie jo veiklą, istorinius tyrimus ir atsi-
minimų rašymą, tikrino jo korespondenciją, ypač su-
sirašinėjimą su šeimos nariais. Saugumo agentai
itin akylai sekė P. Klimą, kuomet jis rašė ir platino
savo atsiminimus.

Pro ,,geležinę uždangą” 
prasiveržė tik memuarai

Memuarus P. Klimas pradėjo rašyti 1944 m. Iki
suėmimo 1945 m. rugsėjo 19 d. parašė pirmąjį atsi-
minimų variantą. Po suėmimo į sąsiuvinius sura-
šytus rankraščius nenustatytas asmuo perdavė
Kauno valstybinio universiteto bibliotekai. 1950
m. reorganizuojant Kauno universitetą, biblioteka
P. Klimo atsiminimų rankraščius perdavė Lietuvos
SSR Mokslų Akademijos centrinei bibliotekai, kur
jie pateko į spec. fondus. LKP CK sekretoriaus Vla-
do Niunkos nurodymu, 1953 m. vasario 7 d. rank-
raštis buvo perduotas Partijos istorijos institutui
prie LKP CK, kur buvo padaryta mašinraščio kopija.
Šiuo metu ši atsiminimų mašinraščio kopija sau-
goma Lietuvos ypatingajame archyve.

Antrąjį atsiminimų variantą P. Klimas ėmė ra-
šyti grįžęs iš įkalinimo. Tikėjosi, kad memuarus pa-
vyks išleisti, tačiau sovietų valdžia 1965 m. už-
draudė juos publikuoti dėl „antisovietinio nacio-
nalistinio istorinių įvykių traktavimo”. Nepavykus
išleisti atsiminimų, P. Klimas platino juos tarp pa-
tikimų asmenų ir ieškojo būdų kaip juos išvežti į už-
sienį. Siekiant užkirsti tam kelią, KGB sustiprino
P. Klimo sekimą. Visgi jo memuarams pavyko įveik-
ti „geležinę uždangą”. Atsiminimų mikrofilmus
slapta iš Lietuvos į JAV išvežė Gabrielius Lansber-
gis, kur jie 1979 m. ir buvo išleisti.

P. Klimas mirė 1969 m. sausio 16 d. Kaune, pa-
laidotas Petrašiūnų kapinėse. Patyręs daugybę ne-
gandų ir išbandymų, neįveikęs „geležinės uždan-
gos”, tačiau sovietinės sistemos nepalaužtas, iki pat
paskutinės gyvenimo akimirkos jis išsaugojo viltį,
kad Lietuva atgaus laisvę.

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo LKP dokumen-
tų skyriaus patarėja Dorota Mordas.

Virtualią parodą galite pasižiūrėti – 
http://www.archyvai.lt

Lietuvos diplomatai. Centre – užsienio reikalų ministras S.
Lozoraitis, už jo kairėje – nepaprastasis pasiuntinys ir įga-
liotasis ministras Prancūzijoje Petras Klimas, dešinėje – ne-
paprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Čekoslova-
kijoje, Jugoslavijoje ir Rumunijoje Edvardas Turauskas. Že-
neva, 1935 m. 

P. Klimas su žmona Bronislava ir dukra Egle šeimos viloje
„Svėdasai”. Grasse, 1942 m. spalio mėn. 

Svečiuose pas S. Lozoraičio šeimą per Šv. Kalėdas. Pirmo-
je eilėje iš k.: diplomatas Stasys Girdvainis, P. Klimas (jau-
nesnysis), S. Lozoraitis; antroje eilėje: diplomatas Stasys Lo-
zoraitis (jaunesnysis), B. Klimienė, V. Lozoraitienė.
Roma.1952 m.                                                    LCVA nuotraukos
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AISTĖ ŽEMAITIENĖ

Lietuviško paveldo JAV interaktyvus že-
mėlapis išsiplės dvigubai! Prie pernai
ten sužymėtų 330 Naujosios Anglijos ir
Vidurio Atlanto regiono lietuviškų vie-
tų šiemet prisijungs ir Vidurio Vakarai
– Illinois, Indiana, Ohio, Missouri, Mi-
chigan ir Wisconsin.

,,Tikslas – Amerika 2018” ekspe-
dicija į Vidurio Vakarus vyks rugpjū-
tį-rugsėjį. Kaip ir pernai rytų pa-
krantėje, ekspedicijos dalyviai pažy-
mės tikslias lietuviško paveldo vie-
tas, jį fotografuos, išklausys ir užrašys
vietos lietuvių pasakojamas istorijas.
Visa tai bus nemokamai internete pri-
einama visiems, visa informacija bus
pateikta lietuvių ir anglų kalbomis.

,,Po pernai metų misijos mūsų
vis klausdavo, – o kurgi Čikaga?, – min-
timis dalijosi projekto vadovas Au-
gustinas Žemaitis. – Pernai projektą
pradėjome nuo valstijų, kuriose kūrė-
si ne tik gausiausios, bet ir seniausios
žymesnės lietuvių bendruomenės už
Lietuvos (ir LDK) ribų. Jos pradėjo ras-
tis dar 1865 metais ir dalis kaimų bei
miestelių jau tada tapo lietuviškais. Su-
žymėjome ten visas didingas bažnyčias
ir lietuvių klubų rūmus, lietuvių ka-
pines, paminklus lietuviams… Tačiau
puikiai suprantame, kad interakty-
vus lietuviškų vietų JAV žemėlapis be
Čikagos, Illinojaus ir kitų Vidurio Va-
karų valstijų būtų  nebaigtas, todėl šį-
met misija ir vyks būtent į šias valsti-
jas. Čikaga – Amerikos lietuvių sosti-
nė, kur iki Pirmojo pasaulinio karo
buvo daugiau lietuvių nei bet kuriame
Lietuvos mieste; lietuviškos Mišios
buvo laikomos daugiau bažnyčių nei
bet kuriame Lietuvos mieste, iki pat
1990 m. buvo ne vienas lietuvių rajo-
nas, kur iki šiol likę daug lietuviško.
Leidžiamas seniausias pasaulyje lie-
tuviškas laikraštis, didžiausia lietuvių
bažnyčia, galima vardyti ir vardyti”.

Pirmoji „Tikslas – Amerika” eks-
pedicija sulaukė didelio Lietuvos ir
JAV žiniasklaidos dėmesio, žinia apie
sukurtą interaktyvų lietuviškų vietų

JAV žemėlapį netruko pasiekti kone
viso pasaulio lietuvių. Antroji ekspe-
dicija – natūrali pirmosios tąsa. Pasi-
baigus jai, interaktyviame žemėlapy-
je jau bus pažymėta maždaug 80–90 pro-
centų visų kriterijus atitinkančių lie-
tuviškų vietų, esančių Jungtinėse
Amerikos Valstijose.

„Šiuo metu esame pasiruošę ap-
lankyti ir turime informacijos apie
maždaug 150 lietuviškų vietų Vidurio
Vakaruose. Tačiau neabejotina, pa-
čios kelionės metu, susitinkant ir ben-
draujant su  tautiečiais, paaiškės, kad
jų bus daug daugiau. Taip jau nutiko
pernykštės ekspedicijos metu, kai,
ruošiantis kelionei, bibliotekose ir in-
terneto tyruose pavyko rasti informa-
cijos apie 100 lietuviškų objektų, o
realybėje jų aplankėme, į interaktyvų
lietuviškų vietų JAV žemėlapį įtrau-
kėme 303. Šiuo metu žemėlapyje jų jau
330, nes žemėlapis yra gyvas, nuolat pil-
domas, lietuviai, aptikę įdomią lietu-
višką vietą, siunčia nuotraukas ir taip
žemėlapis nuolat plečiamas”, – pasa-
kojo Augustinas Žemaitis.

Kad tokio projekto būta reikalin-
go liudija ir JAV lietuviai, didele dali-
mi prisidėdami, kad „Tikslas – Ame-
rika 2018” įvyktų. JAV lietuviai sutel-
kė didelę dalį lėšų šio projekto tąsai,
svarbiausias jų – žinomas filantropas
Donatas Januta, paklaustas, kodėl re-
mia šį projektą, teigė: „Šis projektas
svarbus siekiant įamžinti Amerikos
lietuvių gyvenimą ir įnašą į lietuvių
gerovę, įamžinti mūsų pirmtakų, įam-
žinti mūsų tėvų ir mūsų pačių gyve-
nimą.” Projekto tąsa taip pat iš dalies
finansuojama LR Vyriausybės kance-
liarijos lėšomis.     

„Tikslas – Amerika 2017” pernai
aplankė JAV valstijas, kuriose gyvena
45 proc. JAV lietuvių. Sudėjus abudu
projektus, internetinis žemėlapis po
„Tikslas – Amerika 2018” apims lietu-
viškas vietas JAV valstijose, kuriose
gyvena 71 proc. JAV lietuvių, ir beveik
visas valstijas, kuriose gausu lietu-
viškų vietų (daugelyje kitų valstijų lie-
tuviai nesudarė tokių didelių telki-
nių ir todėl nepaliko po savęs tiek
daug lietuviškų vietų).

Kryptis – Vidurio  Vakarai

Taip atrodys ,,Tikslas – Amerika” žemėlapis sužymėjus Vidurio Vakarų vietas. Ant kiekvienos
vietos galima paspausti, pamatyti jos nuotraukas, istoriją. Naujosios Anglijos ir Vidurio
Atlanto žemėlapį galima rasti http://www.tikslasamerika.lt. Nuo lapkričio ten bus ir Vidurio
Vakarų lietuviškos vietos. Asmeninio archyvo nuotr.

A † A
PETRUI PAGOJUI

Ilgamečiam Tautos Fondo rėmėjui mirus, gilią
užuo jautą reiškiame dukterėčiai ZITAI SKUČIENEI
bei visiems giminėms ir artimiesiems.

Liūdime kartu.

Tautos Fondo Taryba/Valdyba                                   

Cukinijų ir bananų pyragas

Reikės:
4 prinokusių bananų
2 mažų šviežių cukinijų
3 kiaušinių
4 šaukštų cukraus
1 puodelio migdolų miltų
1 puodelio ryžių miltų
3–4 šaukštų kakavos (arba 2
šaukštų kakavos, 3,5 oz šokolado)
1 apelsino nutarkuotos žievelės
1 arb. šaukštelio kepimo miltelių
1 arb. šaukštelio valgomosios so-
dos (,,nugesintos” citrinos sulti-
mis)

Bananus sutrinti šakute.
Cukinijas sutarkuoti burokine

tarka ir sudėti į bananus.
Kiaušinius išplakti su cukrumi,

įmaišyti kakavą (arba kakavą ir iš-
tirpintą šokoladą). Kiaušinių plakinį
supilti į bananų-cukinijų mišinį, iš-
maišyti. Suberti tarkuotą apelsino
žievelę.

Kepimo miltelius ir ,,nugesin-
tą” sodą, sumaišyti su ryžių bei mig-
dolų miltais ir įmaišyti į bananų-cu-
kinijų masę. 

Į kepimo formą, išklotą kepimo
popieriumi, supilti tešlą, išlyginti
paviršių ir kepti iki 180 C (350 F ) iš
anksto įkaitintoje orkaitėje apie 40
minučių. 

Patikrinti, ar iškepė mediniu
smeigtuku – ištraukus iš tešlos jis turi
būti sausas. 

Vasaros skanėstai su bananais

Bananų suflė

Reikės:
3 bananų
5 kiaušinių
2 šaukštų cukraus
uogų arba mėtų papuošimui
sviesto formai ištepti

Bananus sutrinti.
Kiaušinių baltymus atskirti nuo

trynių. 
Trynius su cukrumi išplakti iki

purumo.
Baltymus išplakti iki standžios

blizgios masės.
Į trynių masę sudėti trintus ba-

nanus, išmaišyti.
Dalimis, atsargiai į trynių-bananų

masę įmaišyti išplaktus baltymus.
Gautą masę dėti į kepimo indą, iš-

teptą sviestu. Kepti įkaitintoje iki 190
C (375 F) orkaitėje apie 20 min. – kol
lengvai apskrus. 

Patiekiant galima papuošti mėgs-
tamomis uogomis arba mėtų lapeliais. 

Skanaus!
Jūsų Indrė

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS
� Rugpjūčio 19 d., sekmadienį, po lietuviškų
šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo parapijos salėje JAV LB Brighton Par-
ko apylinkės valdyba ruošia pietus, skirtus pa-
remti Draugo fondą. Bus rodomas filmas apie
2018 m. Dainų šventę Lietuvoje. Kviečiame
atvykti.

� Rugpjūčio 22–26 d. Neringos stovykla-
vietėje (Camp Neringa, 147 Neringa Road,
Brattleboro, NY 05301) organizuojamos Kul-
tūros dienos’18. Praktinius užsiėmi-mus
suaugusiems ves liaudies menininkai, rašy-
tojai,  muzikos mėgėjai, istorijos, kino, dra-
mos bei maisto specialistai. Kiekvienas te-
minis vakaras  suteiks progą  padiskutuoti,
pasidalinti žiniomis bei smagiai pabendrauti.
Koordinatorė: dr. Aldona Lingertaitienė.
Daugiau informacijos el. paštu: dana@ne-
ringa.org

� Kviečiame į 111-ųjų seselių kazimierie-
čių vienuolijos įkūrimo metinių ir muziejaus
pašventinimo iškilmes. Eucharistinė padėkos
liturgija vyks rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 9:30
val. r. Šv. Kazimiero koplyčioje, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago, IL, dalyvaujant mons.

Michael M. Boland. Po to bus vaišės. Apie
dalyvavimą prašoma pranešti Dainai Čyvie-
nei iki rugpjūčio 15 d. tel. 773-349-8064
arba el. paštu: dcyvas@ssc2601. paštu: dcy-
vas@ssc2601.  

� JAV LB Vidurio Vakarų apygardos meti-
nis suvažiavimas ir JAV LB XXII Tarybos na-
rių pasitarimas vyks rugpjūčio 25 d., šešta-
dienį, adresu: 5501 W. 79 street, Burbank,
IL 60459. Registracija – 9 val. r., suvažia-
vimo pradžia – 9:30 val. r. Kviečiami JAV LB
Vidurio Vakarų apylinkių valdybų nariai, de-
legatai, atstovai ir Tarybos nariai.

� Rugsėjo 7 d., penktadienį, nuo 6 iki 9 val.
v. Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) ga-
lerijoje, 307 W 30th Street, New York, NY
10001 vyks Virginijos Babušytės-Venckū-
nienės skulptūrų parodos ,,Post” atidarymas.
Paroda, kurioje menininkė rodo 17 savo dar-
bų iš bronzos ir plieno, veiks iki rugsėjo 28
d. Galerijos darbo valandos: penktadieniais
nuo 2 val. p. p. iki 6 val. v., šeštadieniais –
nuo 12 val. p. p. iki  6 val. v. Daugiau in-
formacijos apie parodą: VBVenckunie-
ne@gmail.com

Lietuvių Fondas skelbia papildomą paraiškų 

2018 metų LF paramai gauti priėmimą. 

Paraiškos priimamos iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

Daugiau informacijos: 

http://www.lithuanianfoundation.org/LT/parama-projektams/

Atkelta iš 1 psl.

Stovyklos programa buvo labai įtempta, nes įvairiausių įdomių renginių ne-
trūko. Savaitgalis buvo ypatingas: jo metu stovykloje apsilankė apie 100 sve-
čių. Savaitgalio staigmena – stovykloje nusileido JAV kariuomenės malūnsparnis
,,Black Hawk”. Kariškiai mielai leido visiems jį apžiūrėti ir viduje nusifotogra-
fuoti. Tarp kitų renginių – Jūros šventė, įvairios paskaitos, žaidimai, svečių svei-
kinimai ir net svarbiausieji įžodžiai, vykę saulei tekant arba jai nusileidus. 

LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, sveikindamas į ju-
biliejinę X-TS susirinkusius skautus, sakė esąs sužavėtas jų veikla, vienybe ir
tradicijomis. Todėl prisipažino svajojantis ir pats tapti šios organizacijos na-
riu. Daugiau įspūdžių iš stovyklos – viename iš artimiausių ,,Draugo” nume-
rių.

Šimtmečio stovykloje –
skautai iš įvairių  žemynų

Dešimtojoje tautinėje stovykloje – vėliavos iš viso pasaulio. 

,,Skamba miškas ir kalnai – žengia Lietuvos vaikai”.

Į pastovykles – skautų rankomis suręstu tiltu.

Išsirikiavo skautai, kurie prieš 50 metų dalyvavo penktojoje tautinėje LSS stovykloje.
„Facebook” nuotraukos


