
JAV karys Juozas Naujokaitis:
,,Didžiuojuosi būdamas ir 

lietuviu, ir amerikiečiu” – 4 psl.
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Žolinė: susitikime 
su giminėmis – 7 psl. 

Visi apibendrinimai yra pavojingi. Šitas – taip pat – Alexandre Dumas, père

Tarptautinė komanda, kurią subūrė Rolandas Pulauskas ir Justas Vėžys, restoraną mato kaip sveiko maisto vietą, draugišką mažų-
jų klientų atžvilgiu. Asmeninio archyvo nuotr.

Verslo projektas Amerikoje

Žurnalistė sako, kad tai Lietuvos restoranų vilkai
– šalies maitinimo ir svetingumo (HoRaCe) srities
ekspertas Rolandas Pulauskas ir pardavimų vys-

tytojas bei arbatos restorano „LOCAL T” vadovas bei
įkūrėjas Justas Vėžys, subūrę tarptautinę komandą.
Jie JAV atidaro unikalų restoranų tinklą „Domus Tea”,
skirtą šeimoms. Čia ir yra jo unikalumas. Žurnalistei
R. Pulauskas papasakojo, JAV rinkas jie tyrė beveik
dvejus metus: „Nuojautą padiktavo gimę vaikai – su
jais į kavinę JAV nueiti sudėtinga: dėl triukšmo ar kitų
vaikiškų šunybių susilaukdavome smerkiančių per-
sonalo ar kitų lankytojų žvilgsnių. – 4 psl.

Rugpjūčio 14 d. LR ambasadoje JAV  įvyko Lietuvos
kariuomenės vado generolo leitenanto Jono Vy-
tauto Žuko susitikimas su Washingtono lietuvių

bendruomene.
Svečias pristatė pastarųjų metų Lietuvos kariuo-

menėje vykstančius pokyčius bei modernizacijos pro-
cesus, apžvelgė regiono saugumo situaciją, pasidalijo

neseniai Lietuvoje vykusių didžiausių Lietuvos isto-
rijoje nacionalinių pratybų įspūdžiais bei aptarė Lie-
tuvos ir JAV bendradarbiavimą gynybos srityje. 

,,Esu dėkingas Amerikos lietuviams už jų paramą
bei nuolatinį palaikymą. Smagu matyti tiek daug Lie-
tuvos kariuomene besidominčių bendraminčių čia, už
Atlanto”, – sakė kariuomenės vadas.  – 2 psl.

„Lietuvos restoranų vilkai į JAV investuoja 3,5 mln.
dolerių – atidaro unikalų tinklą”, – Agnė Černiaus-
kaitė rašo lrytas.lt verslo skyrelyje. Žinoma, kad įdo-
mu, nes paprastai vyksta atvirkštinis procesas – ame-
rikiečiai investuoja Lietuvoje. Kas yra tie drąsuoliai,
kuri nori nustebinti Ameriką?

Pagalvota ir apie lietuvių
bendruomenę

Kariuomenės vadas Washingtone 
aplankė lietuvišką oazę

Gen. ltn. J. V. Žukas: ,,Esu dėkingas Amerikos lietuviams už jų paramą bei nuolatinį palaikymą”. LR ambasados nuotr.



gybė? Nenuspėjamumu. Ypač prie po-
piežiaus Pranciškaus. Puikiai žino-
me, kad dabartinis popiežius Pranciš-
kus garsėja netikėtais sprendimais,
nepaiso nusistovėjusių taisyklių. At-
sitinka pasaulyje kokia nelaimė, ka-
tastrofa arba koks nors svarbus įvykis
– ir jis ne pagal „grafiką” aukoja šv. Mi-
šias, tad ir vargonininkas turi būti vi-
sada pasiruošęs nenumatytu laiku gro-
ti. Bene vienintelė laisvė ir teisė – pa-
rinkti muziką vargonams. O čia jau bus

ne tik Bachas, žinomi sakralinės muzikos šedevrai,
bet ir šiuolaikinių  kompozitorių opusai. Tiesa,
šiuolaikinė muzika vis dar nėra labai populiari li-
turgijoje. 

J. P. Solé dvejus metus vargonavo ir prie popie-
žiaus Benedikto XVI, iki kol jį pakeitė dabartinis po-
piežius. Jo teigimu, kiekvienas popiežius turi savo
mėgiamą muziką. Popiežius Benediktas XVI buvo la-
bai išsilavinęs muzikos srityje, pats puikiai grojo for-
tepijonu. Pirmas dalykas, ko jis paprašė po išrinki-
mo buvo atvežti jo pianiną į apartamentus. Jis labai
gerai išmanė liturginę muziką, vargonininko nuo-
mone, net geriau negu muzikai, kurie to mokėsi spe-
cialių muzikos studijų metu. 

Popiežius Pranciškus mėgsta tai, ką žino ir
moka pagiedoti visi tikintieji. Tad tai gali būti ir šian-
dien populiarios Taize giesmės, ir kitos, nesudėtin-
gos atlikimo požiūriu. Popiežius išreiškia savo pa-
geidavimus, tad galbūt jo vargonininkas nėra be-
vardis liturgijos dalyvis ir su Šventuoju Tėvu pasi-
kalba ne tik apie liturgiją, bet ir apie buitiškesnius
dalykus, turint galvoje plačiai aprašomą šio popie-
žiaus laisvumą. J. P. Solé sutinka, kad Pranciškus pa-
sižymi paprastumu, tačiau dar prireiks laiko, iki su-
voksime šių ganytojų nešamą žinią pasauliui: „Mes
jį matome kiekvieną dieną, ir jis tikrai labai atviras
ir prieinamas ganytojas. Benediktas XVI yra vienas
didžiausių visų laikų teologų, pontifikato metu tu-
rėjęs savo Bažnyčios viziją, tokią, kurios apčiuo-
piamumą patirsime dar ateityje, ko šiandien dar ne-
pajėgiame suvokti. O ir popiežiaus Pranciškaus vei-
kimą, jo pasisakymų, dokumentų prasmę ne iš kar-
to suprantame. Tik ateityje galėsime patirti jų reikš-
mę.” 

Lietuva ruošiasi priimti ypatingą svečią
– Vatikano valstybės vadovą, šv. Petro
įpėdinį popiežių Pranciškų. Sukame gal-
vas, kaip deramai pasiruošti tam vizitui:
remontuojamos gatvės, pagrindinių
bažnyčių stogai, renkamos aukos ir t.t. 

Iš pirmo žvilgsnio labiau rūpinamės
materialiais, regimais dalykais, ta-
čiau dvasiniu maistu šiame etape

ruošos darbus praturtino Vilniaus Sak-
ralinės muzikos centro vadovė vargo-
nininkė Renata Marcinkutė Lesieur, nusprendusi pa-
kviesti į savo organizuojamo tradicinio ciklo „Sak-
ralinės muzikos valandos” Šv. Kazimiero bažnyčio-
je koncertus popiežiaus vargonininką Juan Paradell
Solé. Tad laukdami popiežiaus rugpjūčio 9 d. apsi-
lankiusieji šioje bažnyčioje turėjo progos susipažinti
su garsiu muziku, patarnaujančiu popiežiaus au-
kojamose šv. Mišiose. Šv. Petro bazilikos Siksto kop-
lyčios tituluotasis Popiežiškojo choro vargonininkas
mielai sutiko papasakoti apie savo kelionę iki šių gar-
bingų ir atsakingų pareigų Vatikane, kurios, anot jo,
iš pašaukimo tapo profesija, ne tik tarnyste. O pa-
šaukimą gavo būdamas penkerių, išgirdęs vargonų
muziką, ir jau dešimties pradėjo pats groti vargonais.
Beje, prieš tai katalonietis dar spėjo suburti vaikų
chorą savo gimtojoje Igualadoje, rimtai sureagavęs
į muzikos mokytojo pasiūlymą vaikams, kurie mėgs-
ta dainuoti, burtis ir dainuoti kartu. Netrukus tas
vaikų chorelis tapo jau visateisiu šv. Mišių liturgi-
jos dalyviu. 

Būsimasis vargonininkas ir puikus pianistas
brendo sakralinės muzikos aplinkoje, girdėdamas ją
tiek bažnyčioje, tiek ir už jos ribų. Šalia visada buvo
ir klasikinė profesionalioji muzika, kurią vėliau jau
rimtai studijavo Barcelonos konservatorijoje, Romoje
ir Vokietijoje. J. P. Solé puikiai sekasi suderinti kon-
certus žinomuose festivaliuose, pagrindinėse ka-
tedrose ir prestižinėse koncertų salėse, vargonų ir
grigališkojo choralo dėstymą valstybinėje konser-
vatorijoje „Licimo Refice” Frosinone su tarnyste Šv.
Petro bazilikoje, Siksto koplyčioje. Jis kategoriškai
nesutinka su gana populiaria nuostata bažnyčios var-
gonininko atžvilgiu, esą ši tarnystė lengvesnė ir pa-
prastesnė, reikalaujanti menkesnio profesionalumo
už vargonavimą koncertų salėje, pasaulietinei au-
ditorijai: „Vargonininkas, kaip ir bet kuris kitas mu-
zikas, turi troškimą būti išgirstas, atlikti muziką kuo
gražiau, tobuliau, čia pasireiškia ir kūrybiškumas,
ir profesionalumas, visi tie dalykai, kurių reikalauja
kiekvienas viešas atlikimas, ar tai būtų bažnyčia, ar
koncertų salė. Žmonės kartais keistai ir, manau, klai-
dingai įsivaizduoja, kad bažnyčios vargonininkas,
kuris groja liturgijos metu yra žemesnės prabos nei
tas, kuris groja koncertų salėje. Manau, kad nėra pir-
maeilių ir antraeilių profesijų, ir nereikėtų tokiu
principu skirstyti vargonininkų: tas, kuris groja kon-
certų salėse vien todėl nėra kažkuo geresnis už tą,
kuris vargonuoja liturgijoje.” 

Beveik trisdešimt metų J. P. Solé buvo vienos iš
didžiausių keturių popiežiaus bazilikų Romoje, San-
ta Maria Maggiore bazilikos vargonininkas. Tik po
Vatikano II Susirinkimo vargonai buvo įvesti į li-
turgiją Siksto koplyčioje, pritarti chorui, iki tol
giedojusiam a capella. Taip atsirado vargonininko
pareigybė, o J. P. Solé tapo pirmuoju tituluotu Siks-
to koplyčios Popiežiškojo choro vargonininku isto-
rijoje. Iki jo tokio statuso vargonininkas neturėjo. Ir
tai yra ne tik didelė garbė, bet ir didžiulė atsakomybė. 

Vadinamasis popiežiaus vargonininkas labai ge-
rai turi išmanyti liturgiją, žinoti platų ir margą sak-
ralinės muzikos repertuarą – juk negrosi per Kalė-
das muzikos, kuri parašyta Velykoms! O taip gali at-
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Popiežiaus 
vargonininkas Lietuvoje
JŪRATĖ KUODYTĖ

sitikti, jeigu žmogus neturės pakankamai žinių apie
katalikų tikėjimo praktiką, meninės nuojautos ar
paties tikėjimo. Muzika šiuo atveju yra liturgijos tar-
naitė, o ne atvirkščiai. 

Kuo ypatinga popiežiaus vargonininko parei-

Kariuomenės vadas
Washingtone 
Atkelta iš 1 psl.

Susitikimo su bendruomene metu džiaugtasi
sėkmingu šauktinių tarnybos grąžinimu, ypač
tais užsienio lietuviais, kurie sulaukę šaukimo
net ir nemokėdami lietuvių kalbos, žada savo pa-
ramą šaliai, kitais jaunais žmonėmis, savano-
riškai įsitraukiantiems į kariuomenės gretas. 

Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. J. V. Žu-
kas oficialų vizitą į Jungtines Amerikos Valstijas
pradėjo rugpjūčio 9 d. Californijoje. „Fort Irwin”
kariniame poligone esančiame JAV nacionali-
niame mokymo centre jis aplankė Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo
pėstininkų bataliono karius, kurie čia daly-
vauja bendrose pratybose su sąjungininkais iš
JAV Pennsylvanijos nacionalinės gvardijos.

Rugpjūčio 14–15 d. Washingtone gen. ltn. J.
V. Žukas susitiko su JAV kariuomenės vadu
(Jungtinio štabo vadų komiteto viršininku) ge-

nerolu Joseph Fr.
Dunford, Jr., JAV
Jūrų pėstininkų
korpuso komen-
dantu generolu Ro-
bert Neller ir JAV
Nacionalinės gvar-
dijos biuro vado
pavaduotoju gene-
rolu leitenantu Da-
niel R. Hokanson.
Susitikimų metu
aptarti dvišalio ir
daugiašalio kari-
nio bendradarbia-
vimo rezultatai ir
perspektyvos, JAV
kariuomenės pla-
nai Europoje.

Šis gen. ltn. J. V. Žuko oficialus vizitas JAV
– antrasis jo vadovavimo Lietuvos kariuomenei
laikotarpiu. Pirmasis vyko 2016 m. spalį.

LR ambasados info

Gen. ltn. J. V. Žukas
I. Budzeikaitės nuotr.

Lietuvai laukiant popiežiaus, Šv. Kazimiero bažnyčioje
Vilniuje koncertą surengė popiežiaus vargonininkas
Juan Paradell Solé. Organizatorių nuotr.
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Vaikystėje girdėdavau dainos žodžius:
„Geltona, žalia ir raudona, sugrįš iš už-
sienio Smetona, ir vėl bus laisva Lietu-
va”... Šie žodžiai atmintyje suskambo
prieš keletą dienų, minint pirmojo
mūsų valstybės Prezidento Antano
Smetonos 144-ąsias gimimo metines (g.
1874 m. rugpjūčio 10 d.).

Sovietinės okupacijos metais dau-
guma žmonių A. Smetoną tapa-
tino su Lietuvos laisve. Dabar

Lietuva jau laisva, deja, ir švenčiant
mūsų Respublikos atkūrimo šimtmetį,
pirmąjį jos Prezidentą oficialiai lyg
vengiama minėti. Užtat vis garsiau
kalbama apie iliuzinę globalinę Lie-
tuvą, pagardintą tautiškumo neigimu
ir liberaliu kosmopolitizmu, panašiu į
kažkada girdėtą dainušką „Moj adres
– Sovietskij Sojuz”... Tačiau Lietuvos,
už kurios laisvę tiek daug buvo sudė-
ta aukų,  mums niekas nepakeis, Lie-
tuvos žemė yra čia, su mumis, ir mūsų
adresas yra ne kažkur, o Lietuvoje,
mūsų vienintelėje Tėvynėje. Ir išvy-
kusiųjų mintys dažnai skrenda į šią
Nemuno šalį, pražydusią Trispalvės vė-
liavos žiedu.

Pavienių iniciatyvių 
žmonių darbai

Leidžiamos Antano Smetonos
veiklą ir gyvenimą vienaip ar kitaip
vertinančios knygos, parašytas apie jį
ne vienas straipsnis su internetinėje
erdvėje komentuojančių pastabomis.
Kai kurių komentatorių pastabose ma-
tome ir svetimos ideologijos primestas,
nieko bendra su tikrove neturinčias so-
vietinio melo bei neapykantos frazes...

Dėmesin turėtume priimti nese-
niai „Versmės” leidyklos išleistą prof.
Algimanto Liekio knygos „Prezidentas
Antanas Smetona. Raštai, kalbos, dar-
bai” 1-ąjį tomą. Iki  2019 m., Preziden-
to 145-jo gimtadienio, turėtų pasirodyti
dar penki šio enciklopedinio rinkinio
tomai. Šiltai ir įdomiai, su-
rinkusi daugybę medžiagos
apie Prezidentą, jo šeimą
bei artimuosius knygų pa-
rašė istorikė Ingrida Jaku-
bavičienė, istorikas, LR Sei-
mo narys Arvydas Anu-
šauskas ir kiti. Tai dau-
giausiai pavienių iniciaty-
vių žmonių, norinčių pa-
gerbti tautinės Lietuvos kū-
rėją ir stiprintoją, darbai.
Pavienių ar kai kurių vi-
suomeninių organizacijų
žmonių grupių, be jokio val-
džios rėmimo rengiami ir
prezidento A. Smetonos mi-
nėjimai. Jie turbūt ryš-
kiausiai vyksta Ukmergės

Mintys minint Prezidento gimtadienį...

rajono Užugirio-Užulėnio trikampyje,
Kaune, prie 1996 m. skulptoriaus Al-
fonso Vauros sukurto A. Smetonos pa-
minklo Lietuvos Istorinės Preziden-
tūros kiemelyje.

Žingsniai, įspausti 
Palangos grindinyje

Prezidento A. Smetonos gyvenimo
žingsniai įspausti ir Palangos grindi-
nyje, žyminčiame jo mokyklinius me-
tus. Čia jis mokėsi grafo J. Tiškevičiaus
įsteigtoje progimnazijoje, sudaryda-
mas slaptą lietuviškos spaudos skai-
tovų būrelį, kuris turėjo net savo knyg-
nešį, gabenusį jiems „Apžvalgą” ir
„Varpą”. Jaunąjį Antaną žavėjo Mai-
ronio, Adomo Mickevičiaus ir kitų ro-
mantinės krypties rašytojų kūryba.

Palangos progimnazijoje praleisti
metai, pasak rašytojo Vaižganto, An-
taną Smetoną padarė susipratusiu ir
sąmoningu lietuviu. Vėliau jis dažnai
pabrėždavo, kad Palanga jam esanti vi-
sada brangi, brangus jos kiekvienas
kampelis, menantis jo mokslo metus.

Prezidento Antano Smetonos ryšį
su Palanga mena ir Birutės alėjoje iš-
likusi vadinamoji „Baltoji vila”, ku-
rioje Prezidentas su savo šeima vasaros
metu atostogaudavo. Tuomet vilą val-
dė Marija Tiškevičiūtė, kuri sovie-
tams okupavus Lietuvą buvo suimta
bei ištremta. Tremtyje ir mirė. Jos
vardas įrašytas šeimos antkapiniame
paminkle Palangos kapinėse.

Į Palangą Prezidentas vykdavo iš
Kauno traukiniu iki Kretingos. Ke-
lias iš Kretingos į Palangą būdavo pa-
puoštas vėliavomis, vainikais, gėlė-
mis, žalumynais išpuoštais vartais.
Palangoje Lietuvos Prezidentą iškil-
mingai pasitikdavo burmistras aušri-
ninkas Jonas Šliūpas, tautinių orga-
nizacijų atstovai, vietos gyventojai ir
poilsiautojai.

Pokalbyje su dabartiniais vilos
šeimininkais Gražina ir Juozu Roba-
čevskiais prie arbatos puodelio ir už-
degtos simbolinės žvakės paminėjo-
me pirmojo Lietuvos Prezidento 144-ąjį

gimtadienį, jo mokyklinius metus Pa-
langos progimnazijoje, prisiminėme
jo čia išsiugdytą nacionalinį sąmo-
ningumą, nuopelnus atkuriant bei stip-
rinant mūsų valstybę.

Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos
pirmininko ir šių eilučių autoriaus ini-
ciatyva prieš aštuonetą metų prie „Bal-
tosios vilos” pastato buvo pritvirtinta
atminimo lenta, žyminti, kad šiame
name vasarodavo Lietuvos Respublikos
Prezidentas, 1918 m. vasario 16 d. Lie-
tuvos Nepriklausomybės Akto signa-
taras Antanas Smetona. Norėtume,
kad kurorto savivaldybė šiam atmini-
mo ženklui suteiktų estetiškesnę iš-
vaizdą, kad tai nebūtų tik juodas lopas.

Prezidento A. Smetonos žingsnius
Palangoje mena ir Birutės kalno pa-
pėdėje 1934 m. pasodintas ąžuolas. Jis
pasodintas Prezidento 60-ojo gimta-
dienio proga ir vadintas Tautos vado
ąžuolu. Gražiai sutvarkytame žemės
plotelyje su užrašu „Sveikiname tautos
vadą” augo gėlės. Tai matyti 2006 m. iš-
leistoje istoriko V. Almonaičio suda-
rytoje knygoje „Lietuvos karininko fo-
toalbumas. Baltijos pajūris XX am-
žiaus 3–4 dešimtmetyje”. Kaip pasa-
kojama, sovietmečiu šį ąžuolą norėta
sunaikinti, bet patriotiškai nusiteikę
miškininkai saugumiečius suklaidi-
no, nurodydami kitą ąžuolą. Nurodytas
ąžuolas buvo nukirsdintas, o tikrasis,
gražiai išaugęs, išliko iki mūsų dienų.
Dabar jis tų pačių miškininkų inicia-
tyva aptvertas puošnia tvorele. Tik
gaila, kad vietos savivaldybė niekaip
neįstengia arba nenori prie šio ąžuolo
pastatyti lentelės, žyminčios šio ąžuo-
lo vardą ir jo pasodinimo istoriją.

Dar pažymėtinas su Prezidento
A. Smetonos vardu susijęs Skautų slė-
nis Botanikos parke,  netoli Birutės kal-
no. Čia 1933 m. vykusioje tarptautinė-
je skautų stovykloje, į kurią buvo at-
vykęs skautų judėjimo įkūrėjas lordas
Robert Baden-Powell bei skaučių glo-
bėja Olave su šeima, dalyvavo ir Prezi -
dentas A. Smetona. Jam, kaip ir R. Ba-
den-Powell buvo pastatytos atskiros
palapinės. Tarp jų buvo atridentas di-

delis akmuo, kuriame įrėžti skautų
įkūrėjo, jo žmonos ir A. Smetonos ini-
cialai. Sovietinės okupacijos metais,
slepiant nuo okupanto šiuos inicia-
lus, akmuo buvo apverstas. Lietuvos at-
gimimo metais jis vėl buvo atverstas.
Nors laikas tuos inicialus apdildė, ta-
čiau jie vis tiek išliko gerokai ryškūs.

Prie šio slėnio, kaip ir prie Tautos
vado ąžuolo nėra pastatyta jokių pa-
aiškinamųjų žymeklių. Vietos valdžia
apie Prezidentą A. Smetoną Palangoje
nenori priminti. Čia „pamirštamas” ir
Prezidento gimtadienis.

Gal sukrus ir valdžios įstaigos?

2016 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Są-
jūdžio Kauno skyrius su kai kurių LR
Seimo ir Kauno savivaldybės tarybos
narių parašais kreipėsi į LR Ministrą
Pirmininką, Kultūros paveldo depar-
tamento direktorę ir Palangos miesto
savivaldybės merą Šarūną Vaitkų „Dėl
Prezidento A. Smetonos atminimo įam-
žinimo Palangoje”, prašydamas pažy-
mėti buvusios progimnazijos, kurioje
mokėsi A. Smetona, vietą; realizuoti
buvusią mintį – pastatyti mieste Pre-
zidentui A. Smetonai paminklą; prie
minėto ąžuolo Birutės kalno papėdėje
įrengti dokumentuotą lentelę; tinkamai
pažymėti minėtos Skautų stovyklos
vietą. Deja, šis mūsų pagrįstas prašy-
mas iki šiol nebuvo išpildytas. Kitais
metais bus minimas Prezidento Anta-
no Smetonos jubiliejinis gimtadienis.
Gal sukrus ir atitinkamos valdžios
įstaigos?

Semiotikas Algirdas Julius Grei-
mas tarsi savęs ir kitų klausė: „Kam iš
viso Lietuvoje buvo reikalingas Anta-
nas Smetona?” Ir pats atsakė: „Tam,
kad visi dar net iki šiol galėtų jį neig-
ti ir kad jisai savo pastovumu galėtų

teigti Lietuvos nepriklau-
somybę”.

Anot istoriko Alfonso
Eidinto, „Jam pirmiausia
reikėtų padėkoti už tai, kad
sukūrė tautinę valstybę ir
subrandino kartą, pasiry-
žusią kovoti už laisvę”. 

Prezidentas A. Smeto-
na buvo asmenybė, atliku-
si svarų vaidmenį Lietuvos
valstybės istorijoje.

Zigmas Tamakauskas
– LSKS švietimo komiteto

pirmininkas, Lietuvos šau-
lių sąjungos Vytauto Di-
džio jo 2-osios rinktinės 212
kuopos šaulys.

Prezidento gimtadienis buvo paminėtas Istorinės Prezidentūros kiemelyje, prie A. Vauros sukurto A. Smetonos paminklo.

Paminklinė lenta ant namo Vilniuje, Tilto
g-vė 1.

Minėjimo dalyviai prie namo Vilniuje, kuriame gyveno A. Smetona.
Lietuvos Sajūdžio Kauno tarybos informacijos biuro nuotraukos
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– tai JAV kario Juozo Naujokaičio žodžiai
iš 15min.lt skelbto interviu. Žurnalistas
Linas Barščevičius su JAV Pennsylva-
nijos nacionalinėje gvardijoje (PANG)
tarnaujančiu seržantu Juozu Naujo-
kaičiu susipažino Lietuvoje, Gaižiūnų
poligono kariniame aerodrome, kur
amerikiečiai kartu su Lietuvos kariais at-
liko bendrus šuolius parašiutu. 

Seržantas mielai sutiko papasakoti
apie savo ryšius su Lietuva. Ka-
rio tėčio Gedimino Naujokaičio

šeima yra kilusi iš Ukmergės, kur
prieš karą ir karo metu senelis dirbo
mokytoju. Artėjant sovietams šeima
pasitraukė į Vakarus, nes senelis buvo
aktyvus antikomunistas ir jam grėsė
susidorojimas. Pirmiausia šeima atsi-
dūrė Vakarų Berlyne, po to – pabėgėlių

Atkelta iš 1 psl.

O vietos, kur įrengti vaikų kambariai, dažnai
yra žemos kokybės ar neprižiūrimos, tad ten palikus
vaiką sunku atsipalaiduoti. Kitas dalykas – vis
daugiau žmonių mėgsta dirbti kavinėse, todėl tuo
metu palikti vaikus saugiai yra labai svarbu”, – sakė
klubo „Pabo Latino” ir restorano „Grill Brazil” ak-
cininkas R. Pulauskas. 

Šie restoranų srityje ne vienerius metus dirbę
specialistai su partneriais pirmieji Lietuvoje pristatė
amerikietiškus kokteilius, Lotynų Amerikos links-
minimosi kultūrą, atidarė pirmąjį Baltijos šalyse
braziliško maisto restoraną. Jie dabar jaučiasi su-
brendę pasireikšti ir Amerikoje, o šią rinką pasi-
rinko dėl investicinės aplinkos patrauklumo, rinkos
dydžio, tuo labiau kad, anot Justo Vėžio, Lietuvoje
toks projektas būtų per didelis iššūkis su ribotomis
galimybėmis. 

Projektas pareikalavo 3,5 milijono JAV dolerių
investicijų, jame dalyvauja 5 restoranų tinklas. Idė-
jos savininkams pagelbėjo prieš 17 metų į JAV
emigravęs tautietis Rokas Beresniovas, kuris
Amerikoje vadovaujančias pareigas yra užėmęs
įvairiuose bankuose. Jis padėjo parengti investi-
cinį planą. Techninė komanda suburta Lietuvoje,
čia paruošta ir technologinė bazė. Pasitelkta ir
amerikiečių partnerių – šefas, konditerė, archi-
tektas, dizainerė-dekoratorė bei fotografas bus
vietiniai. 

Pirmasis restoranas duris atvers 2019 m. žiemos
pabaigoje Washingtone. Dar keturi restoranai pla-
nuojami atidaryti per artimiausius dvejus metus ki-
tose vietose. Sėkmės leidžia tikėtis ir Lietuvoje, ir
Amerikoje kokybiškų šeimos pasibuvimo vietų sty-
gius. Restoranuose numatoma įrengti ne tik žaidi-
mų aikšteles, bet ir edukacijos patalpas, kuriose nuo-
lat budės auklė, atsakinga už vaikų užimtumą, ug-
dymą ir kokybišką mažųjų laisvalaikį. 

„Mes nenorime, kad čia atėję vaikai tiesiog
‘būtų’, mes norime, kad jie čia tobulėtų”, – sako R.

Verslo projektas Amerikoje, kuriame pagalvota ir apie lietuvių bendruomenę 

Tikiu, kad Lietuva bus 
laisva per amžius

Pulauskas. Vaikai pieš, vyks dainavimo, burnos hi-
gienos pamokėlės, žaidimu jie bus mokomi patys
ruošti maistą ir kt. 

Ir dar vienas išskirtinumas – šeimos restorano
vardo siekiantys užsitarnauti verslininkai rūpinsis
ne tik sveikais patiekalais, bet ir rinktinėmis arba-
tos bei kavos rūšimis (kava ir arbata rūpinsis šios sri-
ties žinovas iš Lietuvos). Kavinėje bus prekiaujama
natūraliais konditerijos gaminiais bei sveiku mais-
tu, galima bus pasirinkti patiekalų be gliuteno ar ve-

ganiško maisto. Meniu sudarys arbatos ir kavos gė-
rimai, bus žuvies, jautienos, avienos, paukštienos pa-
tiekalų, salotų, kurias klientas galės susikomplek-
tuoti pats, o vaikai bus pratinami prie sveiko mais-
to. 

Lietuvių bendruomenei Amerikoje svarbu tai,
kad restoranų tinklo sumanytojai galvoja apie tai,
kaip tapti JAV gyvenančių tautiečių traukos centru. 

Parengta pagal lrytas.lt

Rolandas  Pulauskas Justas Vėžys

Juozas Naujokaitis su tėvais Gediminu ir Isabelle.                Asmeninio albumo nuotraukos

stovykloje netoli Hamburgo. 1949 m.,
kuomet Juozo tėčiui buvo 9 m., Nau-
jokaičiai persikėlė į JAV ir įsikūrė
New Yorke. 1963 m. Gediminas Naujo-
kaitis pradėjo tarnauti Amerikos ka-
riuomenėje ir tarnavo iki išėjimo į at-
sargą. Devintajame dešimtmetyje jis
buvo paskirtas į dalinį, dislokuotą ša-
lia Philadelphijos, kur susipažino ir
vedė amerikietę Isabelle, tuo metu
taip pat tarnavusią tame dalinyje. Čia
gimė dar vienas karys – Juozas Nau-
jokaitis. „Būtent mama norėjo, kad
mano vardas būtų lietuviškas, nes,
jos nuomone, vardas ir pavardė turi de-
rėti tarpusavyje. Todėl aš buvau pa-
krikštyta Juozu, o mano jaunesnysis
brolis – Pranu”, – sako karys.

Kai 1993 m. Gediminas Naujokai-
tis išėjo į atsargą, Isabelle Naujokaitis
liko toliau tarnauti kariuomenėje ir
gavo paskyrimą dirbti Pentagone, todėl
šeima persikėlė į Washingtoną. Moti-
nai išėjus į atsargą, šeima liko gyven-
ti Virginia valstijoje. Juozas prie Penn-
sylvanijos gvardiečių prisijungė ruoš-
damasis misijai Irake, vėliau jį sudo-
mino Pennsylvanijos nacionalinės
gvardijos ir Lietuvos kariuomenės
partnerystės programa, todėl jis nu-
sprendė likti ir iki šiol tarnybą atlieka
PANG. Apie savo karinę karjerą Juozas
Naujokaitis papasakojo: 

„Į kariuomenę atėjau 2006 m. Tuo
metu man buvo septyniolika, dar mo-
kiausi mokykloje, todėl turėjau gauti
savo tėvų sutikimą. Nebuvo sunku, nes
abu tėvai buvo kariškiai. Po metų bai-
giau ir mokyklą, ir Bazinį kario kursą.
Nusprendžiau savo ateitį susieti su ka-
riuomene ir pradėjau ieškoti galimybių

savanoriu išvykti į misiją. Tuo metu
PANG kaip tik ruošėsi misijai Irake, tad
prisijungiau prie jų. Misijose Irake da-
lyvavau 2008 ir 2009 m. Dar po metų
mano tuometinis vadas, žinojęs, jog tu-
riu lietuviškų šaknų, pasiūlė vykti į tri-
jose Baltijos valstybėse vykusias pra-
tybas ‘Kardo kirtis’, kurių metu buvome
paskirti į Adaži poligoną Latvijoje. Nors
mano lietuvių kalbos žinios yra labai ri-
botos, vadas buvo įsitikinęs, kad tai
padės bendraujant su vietiniais kariais.
Apskritai JAV kariuomenėje, jei moki
kokią užsienio kalbą ar žinai svetimos
šalies kultūrą, turi didelį privalumą
prieš kitus ir papildomas galimybes. Tai-
gi 2010 m. per pratybas ‘Kardo kirtis’ bu-
vau paskirtas vienas dirbti su Lietuvos
savanorių pajėgų pėstininkų būriu.
Pradžia buvo linksma: kuomet su jais
lietuviškai pasisveikinau ‘Laba diena’
ir paklausiau ‘Kaip sekas?’, jie labai įta-
riai į mane pažiūrėjo ir vengė ben-
drauti. Vėliau vienas karys prisipažino,
kad jie galvojo, jog aš esu šnipas, atsi-
ųstas sužinoti jų planų, kad mano pa-
vardė ir istorija suklastota ir pan. Sma-
giai pasijuokėme iš šios istorijos. Bet jei
rimtai, jau tuomet Lietuvos kariai man
paliko labai gerą įspūdį savo įgūdžiais,
atsidavimu, profesionalumu. Visuomet
sakau, kad jūsų kariai turi įgimtą ko-
votojų dvasią iš praeities. Mes jiems pa-
dėjome ruoštis misijai Afganistane, o aš
buvau laimingas, kad galiu jiems per-
duoti savo patirtį ir žinias iš misijos Ira-
ke. Po metų gavau žinią, kad visi to
KASP dalinio kariai iš Afganistano grį-
žo namo gyvi ir sveiki, tad pajutau didelį
palengvėjimą ir pasitenkinimą savo at-
liktu darbu”, – sako Juozas. 
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Neseniai baiminausi, ar Amerika įsileis žemę iš Lietuvos
(,,Draugas”, 2018.06.28). Ten buvo rašyta, kad dailiose
dėžutėse lietuviškos žemės saują gaus adresatai,
gyvenantys trisdešimtyje šalių. Besidžiaugiant man
kilo klausimas, ar tokios siuntos muitinėse neįklimps
į kokią biurokratinę bėdą. 

Paskutiniojo Švč. Marijos Nekaltojo Prasidėji-
mo seselių sodyboje vykusio pikniko liepos 22
d. metu mano žmonai Gražinai buvo įteikta dai-

li dėžutė su lietuviška žeme. Dovaną įteikė – Sigita
Šimkuvienė-Rosen, JAV LB Krašto valdybos pirmi-
ninkė, bebaigianti savo kadenciją šį rudenį. Gavęs do-
vanėlę prisiminiau seną patarlę: ,,Jei ne Mahometas
eina pas kalną, tai kalnas eina pas Mahometą”. Da-
bar tas Lietuvos žemės kalnelis, sveriantis lygiai vie-
ną svarą, dabina mano rašomąjį stalą. Prasminga ir
gražu. Ačiū gerbiamai Sigitai!

Dabar šiek tiek daugiau apie ,,Laisvos žemės”
projektą. Projekto pavadinimas – ,,Kaunas 18+18. Pri-
sikėlimo ašis”, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio įprasminimui. Idėjos autoriai yra archi-
tektai Elena Damaševičiūtė, Monika Gedvilaitė, To-
mas Kuleša, Mantas Mickevičius, Rasuolė Petrikai-
tė ir Kęstutis Vaikšnoras. 2017 m. Kauno Vienybės
aikštėje buvo pradėtos požeminės automobilių sto-
vėjimo aikštelės statybos. Tad žemė tapo ,,laisva”.
Kilo idėja padovanoti ,,laisvos žemės” pasaulio lie-
tuviams. Projekto iniciatoriai buvo Vytauto Didžio-
jo universitetas, Pasaulio lietuvių universitetas ir Lie-
tuvos architektų sąjungos Kauno skyrius. 

Patrauklioje dėžutėje su užrašu ,,Atkurtai Lie-
tuvai 100 – Su gimtadieniu, LAISVA ŽEMĖ” buvo įdė-
tas prof. Egidijaus Aleksandravičiaus sukurtas
lankstinukas apie šio projekto reikšmę ir prasmę:
,,Laisva žemė – tai daugiasluoksnė metafora, per me-
ninę asociaciją susiejanti keletą simboliškai svarbių
dalykų. Taip, tai žiupsnelis žemės iš svarbiausios
šimtmečio aikštės bei Kristaus Prisikėlimo bažnyčios
papėdės. Kadaise mūsų protėvių kartos išeiviai pa-
siimdavo gimtosios dirvos grumstelį su savimi – į be-
galybę, iš kurios dažniausiai negrįždavo. Dabar
laisvasis pasaulis gali susisiekti, kad tik mūsų visų
pasaulio lietuvių jausmai ir atmintys  netrukdytų su-
sikalbėti. Žemės sauja iš Vienybės aikštės dabar tam-
pa didaktinio meninio projekto  dalimi, tačiau juk ga-
lima įsivaizduoti ją išbarstytą Pietų ar Šiaurės Ame-
rikos, kitų žemynų lietuvių kolonijų centruose. Juk
gali joje įsišaknyti nauji atminties sodinukai, juk gali
pražysti gražiausi pasaulio lietuvių bendrabūvio žie-
dai, sunokti įpareigojančio solidarumo vaisiai. Pa-
saulyje, kuriame viskas tampa įmanoma, šis meni-
nis judesys yra it koks pakvietimas Vasario 16-osios
Respublikos šimtmečio proga atverti širdis vieni ki-
tiems ir pajausti kitą lietuvį kaip savo tėvynės at-
spindį”. 

Du iš įvardintų projekto iniciatorių anglų kalba
yra Vytautas Magnus University ir World Lithuanian
University. Susidomėjau bene nauju universitetu, lie-

tuviškai pavadintu Pasaulio lietuvių universitetas
(PLU). Kas tai ir iš kur jis kilo? Pasirodo, kad PLU yra
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) veikla, skirta lie-
tuviškai diasporai. Šaltiniuose radau, kad PLU part-
neriai yra Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-
muziejus, VDU Lietuvių išeivijos institutas (LII), Pa-
saulio lietuvių jaunimo sąjunga ir Global Lithuanian
Leaders. ,,PLU yra VDU projektas, kuris buria lie-
tuvių diasporą, skatina išeivijos ir Lietuvos moks-
lininkų bei studentų bendradarbiavimą akademi-
niuose projektuose, pritraukia besidominčius Lietuva
ir jos kultūra”. 2017 m. sąraše rodoma, kad VDU tu-
rėjo 10 fakultetų ir du institutus. Įdomu, kad tame są-
raše nėra jokių užuominų apie PLU ar LII. Kitame šal-
tinyje rašoma, kad PLU yra VDU projektas, kuris bu-
ria lietuvių diasporą, skatina išeivijos ir Lietuvos
mokslininkų bei studentų bendradarbiavimą aka-
deminiuose projektuose, pritraukia besidominčius
Lietuva ir jos kultūra. PLU vienija daug veiklų, or-
ganizuoja kursus, nuotolinio mokymosi galimybes,
mainų programas, stažuotes.

Oficialioje VDU svetainėje štai kaip pristatomas
PLU. ,,PLU – tai VDU veikla, skirta lietuvių diaspo-
rai. Tai erdvė intelektualinei pasaulio lietuvių vaiz-
duotei ugdyti, idėjoms kurti ir lietuviškajai tapaty-
bei puoselėti. PLU, tai pasaulio lietuvių diasporos
veiklos tąsa VDU. (…) VDU palaiko PLU veiklą, su-
teikdamas savo akademinius ir infrastruktūros re-
sursus. PLU misija – suteikti aktyvią (minties, in-
telekto, akademijos lyderių) lietuvių diasporos dalį
ir palaikyti nuolat pulsuojantį intelektualinį-aka-
deminį pasaulio lietuvių bendrabūvį”. Toje pat sve-
tainėje radau užuominą apie VDU Baltic Summer
University renginius. 

Susidaro įspūdis, kad VDU po savo sparnu turi
dar du universitetus. Man atrodo, kad čia persi-
stengta, bet turbūt jokiam teisiniam įstatymui ne-
prasižengta. Bent Amerikoje bet kas gali susigalvo-
ti ir paskelbti pradėjęs universitetą. Taip yra įvykę
ne kartą ar du. Tačiau dažnai prasižengiama su vi-
suomenės lūkesčiais ir supratimu, ką pats žodis ,,uni-
versitetas” reiškia. Viename žodyne jis yra aptartas
kaip aukštoji mokykla, rengianti pagrindinių vi-
suomeninių ir fundamentinių mokslo disciplinų
aukštos kvalifikacijos specialistus (www.zodziai.lt).
Ugnė Pilipavičiūtė prieš porą metų www.DELFIPi-
lietis svetainėje rašė, kad universiteto samprata
kinta. ,,Šių laikų žmonėms universitetas nebėra
toks svarbus. Dauguma į jį stoja vedini pragmatiškų
tikslų – baigus studijas, norima gerai uždirbti, vai-
komasi mados. (…) Šiais laikais studijos universitete
yra labiau mados nei kokybės ženklas”. Šiuo atveju
mano kaime girdėta patarlė – kaip pavadinsi, nepa-
gadinsi – tikrai netinka. 

Užsklandai grįžtu prie brangiosios žemės iš
Lietuvos. Š. m. liepos  28 d. „Kultūros” priede, pa-
čiame pirmajame puslapyje, patalpintas Bernardo
Brazdžionio eilėraštis „Kas savo žemės širdį jaučia”
– labai į temą.  Baigiu jo pirmuoju punkteliu: 

Kas savo žemės širdį jaučia / iš juodžemio vagų
gimtinių, / kas savo žemės širdį jaučia / srovėj upe-
lių sidabrinių.

Bendroje PANG ir LK karių rikiuotėje Vilniaus centre.
A. Pliadžio nuotr.

Akimirka iš Putnamo pikniko. Iš k.: Gražina Kriaučiūnienė, Sigita Šimkuvienė-Rosen su žemės iš Lietuvos dėžute ir dr.
Aldas Kriaučiūnas.  Asmeninio archyvo nuotr.

Žemė iš Lietuvos jau ant mano rašomojo stalo!

Visus 12 metų J. Naujokaitis tarnauja pėstinin-
ku. Yra tarnavęs įvairiuose pėstininkų daliniuose,
tame tarpe ir parašiutininkų, o pastaruosius kelerius
metus mokosi žvalgo profesijos. Ateityje planuoja stu-
dijuoti karinę diplomatiją. Žurnalisto paklaustas, kuo
skiriasi tarnyba reguliarioje JAV kariuomenėje ir Na-
cionalinėje gvardijoje, Juozas papasakojo, kad Na-
cionalinės gvardijos paskirtis yra labiau pasitarnauti
konkrečios valstijos visuomenei – šie kariai veikia
stichinių nelaimių, vidinių konfliktų, neramumų,
masinių susibūrimų atveju. Juozas prisiminė, kad kai
prieš dvejus metus Philadelphijoje lankėsi popiežius
Pranciškus, jisai dalyvavo užtikrinant viešąjį sau-
gumą. 

Juozas labai didžiuojasi savo lietuviškomis šak-
nimis, bet didžiuojasi ir būdamas amerikietis. Jis pri-
sipažįsta, kad vaikystėje nelabai domėjausi Lietuvos
istorija ir kultūra ir tingėjo mokytis kalbėti lietuviš-
kai, nors tėtis labai stengėsi juos su broliu mokyti lie-
tuvių kalbos. Suaugęs pats suprato, kaip tai svarbu ir
dabar stengiasi kuo daugiau sužinoti apie Lietuvą, jos
istoriją, kultūrą. Stengiasi pasinaudoti progomis ap-
lankyti Lietuvą, kuo labai džiugina tėtį, kuris JAV ka-
riuomenėje buvo ruošiamas kovoti su Lietuvą oku-
pavusia Sovietų Sąjunga. Pats Gediminas Naujokai-
tis dėl sveikatos šiuo metu negali atvykti į Lietuvą. 

Kai žurnalistas paklausė, ko Juozas palinkėtų
Lietuvos žmonėms ir Lietuvos kariams Lietuvos
valstybės Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio
proga, J. Naujokaitis pademonstravo, kad tikrai iš-
mano Lietuvos istoriją ir yra tikras karys. Jis sakė:
„Nors Lietuvos nepriklausomai valstybei tik 100 m.,
bet lietuvių tauta gyvuoja jau daugiau nei tūks-
tantmetį. Linkiu to nepamiršti ir visada didžiuotis
savo istorija, būti tikrais patriotais, džiaugtis ne-
priklausomybe ir visomis galimybėmis, kurias ji su-
teikia. Vaikštinėjant Vilniaus gatvėmis sunku pati-
kėti, kad vos prieš tris dešimtmečius čia viskas atrodė
kitaip. Tiesiog stebuklas, kaip viskas pasikeitė. Ti-
kiu, kad Lietuva bus laisva per amžius, ir noriu vi-
sus patikinti, kad JAV visuomet bus Lietuvos par-
tnere ir niekuomet nepaliks jūsų bėdoje.” 

Parengta pagal 15min.lt

Šaudymo pratybose poligone New Jersey.
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LINA ASEVIČIŪTĖ       

Cape Verde?  –  dažnas paklaus, kur tai?
Egzotišku, viliojančiu pavadinimu Ža-
liojo Kyšulio salynas dar vadinamas Eu-
ropos Karibais. Tai salų valstybė Atlan-
to vandenyne, vakarinėje Afrikos že-
myno pusėje. Tai vieta gaublyje, kur su-
sitinka Afrika ir Atlantas, kur lengvas bri-
zas nuneša laiką, palikdamas amžinybės
harmoniją ir būties laisvę. Žmogus čia
turi galimybę tapti šios harmonijos ir eg-
zotiško grožio dalimi arba tiesiog mė-
gautis saule, jūra, geru maistu, naktiniu
vietos miestelių gyvenimu. Gal todėl vos
išlipus oro uoste iš vietinių lūpų iš kar-
to išsprūdusi pirmoji frazė „No stress” tik
patvirtina, kad gyvenimas be įtampos –
tai pagrindinis šios salos gyventojų cre-
do, ir šiuo posakiu privalomai pasitin-
kamas kiekvienas svečias. 

Vertinant tai, kad salų valstybės
bendrojo vidaus produkto apie
40 proc. sudaro turizmo sekto-

riaus pajamos, verslo ir investicijų
plėtotojai žino, ko reikia turistui, trokš-
tančiam bent savaitę pailsėti nuo kas-
dienės darbo įtampos, su kuria jam
teko gyventi ištisus metus. Pasirin-
kusiems poilsį Cape Verde kurorti-
niuose viešbučiuose, kur viskas įskai-
čiuota, jų šeimininkai puikiai išmano,
kaip vakarietį „pagydyti” nuo skubė-
jimo ir nerimo. Ir tai daryti daug pa-
prasčiau ten, kur nuostabus klimatas,
švelnus, baltas smėlis ir smaragdo
spalvos vandenynas. Cape Verde roju-
je  visos įtampos kaipmat išgaruoja, o
patirti įspūdžiai lydi dar ilgai.   

Kelyje – smėlio ir dulkių dušas

Pirmas įspūdis išlipus salos Boa
Vista oro uoste – joks. Važiuojant į vieš-
butį pro automobilio langą žiojėjo juo-
da naktis, praryjanti net vandenyno
ošimą. Vandens gelmių platybes pa-

IŠ KELIONĖS SUGRĮŽUS

krantė – nuostabi, ir tai neblogas rojus
investuotojams. Jau dabar matyti, kaip
šioje saloje statomi ištisi elegantiškų
viešbučių kompleksai, kuriamos ak-
tyvios kurortinės zonos. Žinomos bri-
tų kompanijos jau dabar  vilioja pasi-
ūlymais saugiai investuoti savo pinigus
į statomus kurortinius viešbučius. Bū-
tent šios salos gražiausios pakrantės ar-
timiausiu metu bus pritaikytos žmonių
poilsiui. Ir tai nėra kažkokia sudarky-
ta neskoningų statybų intervencija,
atvirkščiai –  gamtos prieglobstyje ku-
riasi išskirtiniai šiuolaikiškos ma-
žaaukštės statybos pastatų miesteliai.
Kai žmogus tampa Dievo įrankiu ir dy-
kumą paverčia klestinčiu sodu, galima
nenustoti stebėtis, kaip sumaniai ku-
riamas tikras poilsio ir sveikatingumo
rojus. Štai viešbučio, kuriame teko ap-
sistoti, savininkai, kurie sugebėjo „su-
gauti” tai, kas tvyro erdvėje ir tai, kas
yra duota iš aukščiau, kiekvienam at-
vykusiam svečiui tik įrodo, kaip har-
moningai veikiant su gamta, viską ga-
lima paversti realybe. Pabuvęs savaitę
toje realybėje suvoki, kokia didžiulė do-
vana yra gyvenimas. 

Sala be šešėlių

Cape Verde klimatas ištisus metus
– 24–29 C šilumos. Nors tikrasis ku-
rortinis sezonas salyne prasideda tik
spalio mėnesį ir tęsiasi iki kovo, Boa
Vista  lankėmės pačiu vidurvasariu ir
tikrai neleipome nuo karščio. Vietiniai
tikina, kad salose niekada nebūna neį-
manomo karščio, daugiausiai termo-
metro stulpelis pakyla iki plius 30 C
laipsnių. Paradoksalu, bet grįžus namo,
į  Šiaurės Europą, čia tikrai buvo daug
karščiau. 

Cape Verde salos keliautojus žavi
švaraus smėlio paplūdimiai, skaidrus,
neužterštas vandenyno vanduo, švel-

Nuostabus klimatas,  švelnus baltas smėlis ir smaragdo spalvos vandenynas šis  rojus že-
mėje yra Cape Verde.

Gražiausios salų pakrantės pritaikytos žmonių poilsiui.
Asmeninio albumo nuotraukos

Cape Verde – vieta, 
kur nėra įtampos

Egzotiška sala 
egzotišku pavadinimu

mačiau tik rytą. Likęs prisiminimuo-
se išskirtinai jaukus Boa Vistos oro
uostas vėliau juos praturtino gražia ir
ypatinga salos spalva. Ja keliavome vi-
sureigiais  per dykumą, senu grindiniu,
kuris prasidėjo mieste ir baigėsi kaž-
kur dykumos viduryje. Vėliau įsukome
į smagų, duobėtą kelio ruožą. Tiems,
kurie važiavo atvirame visureigio kė-
bule, teko panirti į dulkių debesis. To-
kiu smėlio ir dulkių dušu kelionėje
„mėgavomės” ne vieną kartą.

Metus lietaus nemačiusi Boa Vis-
tos sala pradžioje visai nežavėjo savo
kraštovaizdžiu: visur dulkėta, pilka,
skurdi žaluma. Aplink ganėsi liesos,
liūdnos ožkos, kurios gali maitintis net
popieriumi. Pribloškė arkliai! Kažko-
kia vietinė nedidelių arklių veislė – visi
jie atrodė kaip pasiligoję – dideliais pil-
vais ir iššokusiais šonkauliais. Teko
matyti ir asiliukus, į juos irgi buvo gai-
lu žiūrėti. Nors šių salų valstybė va-
dinama Žaliuoju Kyšuliu, iš tiesų tik-
rąja žaluma pasigirti gali tik Sao An-
tao sala. 

Kai dykuma gali virsti 
klestinčiu sodu

Boa Vistos, kaip ir Salio salos pa-

nus klimatas, kurį kuria lengvas bri-
zas, nuolat atgaivinantis nuo įkyrios
saulės. Įspūdinga tai, kad salose žmo-
nių nelydi šešėliai, nes čia jų nėra. Pu-
siaujo, praeinančio vandens paviršiu-
mi, geografinė platuma yra lygi nuliui,
ir jis yra visai netoli Žaliojo Kyšulio. 

Poilsiu verta pasirūpinti anksčiau

Priminimas norintiems aplankyti
Cape Verde – skrydžiai vykdomi iš 23
pasaulio miestų, todėl pagrindinės
Cape Verde salos gali būti pasiekiamos

Lina Asevičiūtė: ,,Cape Verde rojuje  įtam-
pa kaip mat išgaruoja.”

ne tik per kelionių agentūras, bet ir sa-
varankiškai. Ir nors nepatyriau tokio
jausmo, kad salose labai daug turistų,
vis dėlto norėdami pailsėti kuriame
nors kurortiniame Žaliojo Kyšulio
viešbutyje, kambario nuoma turėtu-
mėte pasirūpinti bent prieš pusmetį.
Kitaip, jei sumanysite keliauti sezono
metu, nemažai tikimybės, kad jums tie-
siog nepavyks užsisakyti norimo gy-
venamojo ploto. Žaliojo Kyšulio salos
ypač mėgstamos vandens sporto mė-
gėjų. Jų gausiai gali sutikti nuo ba-
landžio iki birželio mėn., kada bang-
lentininkai, buriuotojai, jėgos aitvarų
mėgėjai vandenyne gaudo savo di-
džiąsias bangas. Poilsis net ir vidutines
pajamas gaunančiam keliautojui šiose
salose yra „įkandamas”. Nors jeigu
rinksitės ne viešbutį su  patarnavimu
„viskas įskaičiuota” ir teks patiems pa-
sirūpinti maisto produktais salos par-
duotuvėse, žinokite, kad jie nėra pigūs.
Taip yra todėl, kad į salas maisto pre-
kės yra specialiai atplukdomos arba at-
skraidinamos. 

Kai žmogus tampa Dievo įrankiu ir dykumą paverčia klestinčiu sodu, galima  nenustoti
stebėtis, kaip sumaniai kuriamas  tikras poilsio ir sveikatingumo rojus.
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Rugpjūčio 15-ąją minima Žolinė – baž-
nytinė šventė, Švenčiausiosios Mer-
gelės Marijos ėmimo į dangų diena.
Kaip ir kitos religinės šventės, Žolinė turi
labai daug tautinių papročių. Lietu-
viškų tautinių papročių esminis požy-
mis – glaudūs ryšiai su tėviškės gamta.

Etnologo Liberto Klimkos teigi-
mu, senovėje tai neabejotinai
buvo ir Derliaus šventė, nes

apie Žolinę žmonės nuimdavo derlių.
Nuėmus derlių, būdavo proga susi-
rinkti ir pirmuosius derliaus grybš-
nius aukoti Dievams.

Žolinė buvo pirmoji derliaus šven-
tė po pirmojo derliaus nuėmimo. Su
tuo susijusi labai graži tradicija, kuri
paskui pritapo ir prie bažnytinės šven-
tės – tai giminės susirinkimas. Mūsų
senoliai mokėjo švęsti Žolinę, jai skir-
davo visą savaitę. 

Rašytiniuose šaltiniuose galima
aptikti duomenų, kad senovėje per
Žolinę lietuviai pindavo vainikus. Vai-
nikas simbolizuoja amžinybę, nesi-
baigiantį ratą. Pagal seną tradiciją
per Žolinę reikia susitikti su giminė-
mis, o pagal šventinės dienos orus ga-
lima nuspėti, koks bus ruduo.

***

Ypatinga Žolinės šventė šiemet
buvo Krekenavoje. Miestelį garsinan-
tys Žolinės atlaidai vietiniams ne ma-
žiau reikšminga šventė nei Naujieji
metai, o dažnam – netgi didesnė. Šie-
met į Žolinę kaip visada gausiai susi-
rinkę tikintieji išvydo į garsiąją Švč.
Mergelės Marijos ėmimo į dangų ba-
ziliką parvežtą Dievo Motinos pa-
veikslo kopiją.

Krekenavą išgarsinęs stebuklin-
gasis paveikslas jau trejus metus yra
Vilniaus Prano Gudyno restauravimo
centre. Nors restauracija eina į pa-
baigą, pasak Krekenavos parapijos
klebono ir bazilikos rektoriaus kunigo
dr. Gedimino Jankūno, ypatingajam
paveikslui kol kas ne laikas sugrįžti į
Krekenavą. Bazilikos laukia dar šiais
metais prasidėsiantis maldos namų in-
terjerą iš esmės pakeisiantis remontas.
Kol jis nebaigtas, restauratoriai tokio
jautraus paveikslo neleidžia parsivež-
ti į šventovę.

Paveikslo kopija ne vienam at-
ėmė amą – daugiau nei 200 metų niekas
nebuvo matęs spalvotos Krekenavos
Dievo Motinos. Originaliame paveiksle

Šviežia žuvis – 
tiesiai iš žvejų rankų

Įdomu buvo pasižvalgyti po mies-
telio Santa Maria krantinę, kurioje
nuo ankstaus ryto šurmuliavo žuvų
turgus. Tiesiai ant molo įsikūrę vietos
žvejai iš vandens traukė šviežius tunus,
čia pat juos dorojo ir pardavinėjo tu-
ristams gourmet, ištroškusiems tikros,
dar jūržolėmis kvepiančios žuvies. Beje,
sultingi tunai – tai vienas svarbesnių
ingredientų kreolų nacionaliniuose pa-
tiekaluose. Labai patiko dar cukinijos,
įdarytos kuskusu, ir nacionaliniai salos
pyragėliai pastel com diablo dentro – jie
pagaminti iš virtų bulvių ir kukurūzų
miltų ir įdaryti aštria tuno, svogūnų ir
pomidorų mase. 

Santa Maria miestelyje gausu nak-
tinių barų, klubų. Jo viešoji erdvė
savo infrastruktūra pritaikyta tiek
vietos gyventojams, tiek turistams.
Bet kurioje Santa Maria užeigoje gali
paskanauti cukranendrių romo, na-
minio grogo arba likerio, pagaminto iš
kavos pupelių, mėtos ir apelsinų ar ža-
liųjų citrinų.  

Prekeiviai nėra įkyrūs

Salos turistus bando vilioti ir gat-
vės prekeiviai, kurie praeiviams siūlo
vietinių dailininkų paveikslų, vande-
nyno kriauklių gaminių, rankų darbo
dirbinių iš molio. Eidama pro gatvių
suvenyrų pardavėjus pastebėjau, kad
jie be galo draugiški ir nėra įkyrūs. Jei
neperki, nebėgs paskui ir nebandys vi-
sokiais būdais įsiūlyti savo prekės.
Nors salos nėra „nukankintos” turis-
tų, vietos prekybininkai vis dėlto ne-
turi tikslo iš atvykėlių „išmelžti” kuo
daugiau pinigų. Pasidomėjau, kuo gi
dar verčiasi vietos gyventojai? Didelė
dalis jų dirba turizmo sektoriuje ir
viešbučiuose, nemaža dalis žvejoja. O
Salio salos ugnikalnio krateryje yra
sena druskos kasykla, kurioje taip pat
dirba nemažai vietinių gyventojų.

„Basakojės deivės” gimtinė 
visadavilioja sugrįžti

Vergų istorijos ir portugalų kolo-
nizacija – praeityje. Salos, esančios
apie 620 km nuo vakarinio Afrikos
kranto ir 1500 km į pietvakarius nuo
Tenerifės (Ispanijai priklausanti sala),
1975 m. iškovojo visišką nepriklauso-
mybę bei tapo parlamentine demok-
ratine valstybe.

Politinis gyvenimas Žaliojo Ky-
šulio Respublikoje garsėja stabilumu ir
konfliktų nebuvimu. Čia gana stipriai
jaučiama Vakarų kultūros įtaka. Čia
sekama Portugalijos teisinėmis tradi-
cijomis.

Cape Verde valstybinė kalba yra
portugalų, nors vietiniai tarpusavyje
kalbasi  kreolų kalba. Salose vyrauja
jauni gyventojai, o vietos žmonių vi-
dutinė gyvenimo trukmė – 73 metai. Iki
kolonizacijos šios salos buvo negyve-
namos, todėl į šalies ūkį reikėjo ne-
mažai investuoti, kad ir šioje teritori-
joje galėtų kurtis žmonės. Šiuo metu la-
biausiai klestinti yra Cape Verde sos-
tinė Praia. Ten geriausiai išvystytas ir
finansų sektorius. Skrendant virš sa-
lyno galėjai matyti ne tik žydrąją van-
denyno lagūną, smėlio dykumų plotus,
bet ir modernius dangoraižius, plačiai
išraizgytas tarp jų gatves.  

Jau sėdint lėktuve, pakeliui namo,
mintyse vis skambėjo Žaliojo Kyšulio
salose gimusios garsios dainininkės,
„basakojės deivės” Cesarios Evoros
dainų ritmai. Jos dainose yra liūdesio
dėl žmonijos klystkelių, bet kur kas
daugiau išminties ir gyvenimo meilės.
O ją vėl ir vėl gali patirti apsilankęs šia-
me unikaliame gamtos kampelyje, kur
prie koralų rifų nuskendusių laivų
liekanų gali  grožėtis Fogo salos vul-
kanais, Santiago kalnais ir slėniais,
Boa Vista kopomis. Čia jūros vėžliai
deda kiaušinius. Vakarais vietos gy-
ventojų draugijoje gali panirti į tradi-
cines mornos melodijas bei sušokti
salsą. 

Garsusis paveikslas ,,išsinėrė” iš savo me-
talinių drabužių.   M. Garucko nuotraukos

Saulės ratu: Žolinė

Visą  savaitę būrys krekenaviškių pynė, rišo laukuose surinktus žolynus, javų varpas ir mo-
čiučių darželiuose specialiai šiai didžiajai šventei užaugintus žiedus.

matyti tik jos ir kūdikėlio Jėzaus vei-
dai, o visa kita paslėpta po metalo dra-
bužiais.

Po bazilikos remonto originalus
paveikslas grįš šiek tiek kitoks. Daugelį
metų tikintieji jį matė stačiakampio
formos. Ir tik restauracijos centre nu-
ėmus medžiagas paaiškėjo, kad pa-
veikslas nutapytas baroko stiliumi –
pusapvalis ir kadaise turėjęs 17 cm sto-
rio paauksuotą rėmą. Tikras stebuklas,
kad po daugelio metų paveikslas ir jo
originalus rėmas surado vienas kitą,
nors visą tą laiką jie buvo šalia. Kai
bažnyčios bokšte kunigas dr. G. Jan-
kūnas surado Lietuvos auksakalių nu-
kaltą pusapvalį paauksuotą rėmą, nė
įtarti negalėjo, kad šis priklauso Dievo
Motinos paveikslui. Paslaptis atsi-
skleidė tik tuomet, kai paveikslas pa-

teko į restauratorių rankas.
Ne ką mažiau atvykusius į Žolinės

atlaidus stebino ir bazilikos puošyba.
Įėjimą į baziliką žymi javais padabin-
ta arka, po šventovės skliautais siū-
buoja iš žolynų nupintos trys didžiulės
saulės, altorių iš abiejų pusių puošia
dvi masyvios karūnos iš javų varpų, pa-
gražintų violetiniais sausiukų žiedais.
Pynėjos išdavė, kad puošybos idėjos au-
torius – klebonas. Nors šis ir kratosi to-
kios garbės, pasidžiaugia, kad puošy-
boje atsispindi, kuo gyventa šią vasa-
rą, – karštis ir saulė.

Parengta pagal Alfa.lt

Tiesiai ant molo prekiaujama šviežia žuvimi.

Poilsis net ir vidutines pajamas gaunančiam keliautojui šiose salose yra ,,įkandamas”.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

JAV stiprina Baltijos šalių oro policijos misiją
Vilnius (BNS) – JAV prezidentas

Donald Trump pasirašė Kongreso pri-
imtą įstatymą dėl šalies gynybos biu-
džeto kitąmet – jame numatytas ir
įstatymų leidėjų raginimas pakeisti
NATO Baltijos šalių oro policijos mi-
sijos mandatą į oro gynybos misiją.

Įstatyme numatyta, kad JAV poli-
tinė ir karinė vadovybė turi „išnagri-
nėti galimybes pereiti iš NATO Balti-
jos šalių oro policijos misijos į oro gy-
nybos misiją”.

Lietuvos pareigūnai ne vienus
metus kelia šį klausimą per susitiki-
mus su sąjungininkais, siekdami už-
kamšyti vieną didžiausių spragų ka-
rine prasme.

Oro policijos misijos perėjimas į
oro gynybos misiją reikštų, kad Balti-
jos valstybėse budintys oro policijos
naikintuvai krizės atveju galėtų vyk-
dyti kovines užduotis.

Baltijos šalys neturi savo naikin-
tuvų. Lietuva turi trumpo nuotolio ir
perka vidutinio nuotolio oro gynybos
sistemas, bet kol kas negali įpirkti il-
gojo nuotolio raketų, tokių kaip „Pa-
triot”, galinčių numušti orlaivius ar ba-
listines raketas.

NATO oro policijos misija Baltijos
šalyse vykdoma nuo 2004 metų, kai Lie-

tuva, Latvija ir Estija tapo Aljanso
narėmis.

D. Trump pasirašytame įstatyme
numatytas ir parlamentarų raginimas
JAV toliau remti Baltijos šalis.

Anot dokumento, ši parama turė-
tų apimti „nepertraukiamą ir ilgalaikį
Jungtinių Valstijų pajėgų dislokavi-
mą, Jungtinių Valstijų specialiųjų ope-
racijų pajėgų mokymo ir paramos veik-
lą, intensyvesnius bendrus mokymus
ir pratybas, siekiant atgrasyti agresi-
ją, skatinti sąveiką, didinti atsparumą
ir sudaryti sąlygas NATO esant reika-
lui imtis kolektyvinių veiksmų”.

Lietuva kol kas nesėkmingai ban-
do įtikinti JAV nuolatiniam buvimui į
šalį grąžinti amerikiečių karius.

Po kuopą JAV karių nuolat kiek-
vienoje iš Baltijos šalių buvo nuo 2014
metų Krymo aneksijos iki 2017 metų
rudens, bet Lietuvoje, Latvijoje ir Es-
tijoje įkūrus po tarptautinį NATO ba-
talioną, amerikiečių kuopos atitrauk-
tos.

Dabar JAV kariai pratyboms at-
vyksta iš Lenkijoje dislokuotos briga-
dos.

Priimtas įstatymas numato, kad
kitąmet JAV gynybos biudžetas sieks
716 mlrd. eurų.

Didžiausia kibernetinė grėsmė iš Rusijos
Vilnius (BNS) – Didžiausia

grėsmė Lietuvai kibernetinėje erd-
vėje kyla iš Rusijos federacijos,
sako krašto apsaugos viceministras
Edvinas Kerza. 

„Didžiausia grėsmė Lietuvai
kyla iš Rusijos federacijos. Yra už-
fiksuotos labai konkrečios nusi-
kalstamos grupuotės, kurias finan-
suoja Rusijos valdžia. Tos grupuotės
kuria tikrai sudėtingus, komerci-
nėmis priemonėmis neaptinkamus
virusus, kurių pagrindinis tikslas –
užvaldyti jų atžvilgiu oponentų, t. y.
mūsų, kompiuterinius tinklus, sis-
temas ir, be abejo, vogti informaci-
ją”, – tvirtino viceministras. 

Pasak jo, anksčiau būdavo tik
informacinės atakos, vėliau kiberne-
tinės, o šiais metais užfiksuotas pirmas
atvejis, kai Rusijos federacijos samdyti
nusikaltėliai susijungė ir vienu metu
vyko tos pačios grupuotės informaci-
nė bei kibernetinė ataka.

„Tai buvo įtaka vienam didžiausių
portalų, nes tarnybinės stotys buvo už-
valdytos, ir mūsų krašto apsaugos mi-
nistras buvo panaudotas kaip tos ‘me-

lagingos žinios’ vienas iš dalyvių. Ir ap-
simetant, kad buvo toks negeras mi-
nistras, sukurtas virusas, įdėtas į do-
kumentą ir išsiųstas konkrečiam ad-
resatų ratui, vadinasi, jie tiksliai ži-
nojo, į kieno kompiuterius norėjo pa-
kliūti”, – teigė E. Kerza. 

Nacionalinis kibernetinio saugu-
mo centras pernai užfiksavo 55 tūkst.
saugumo incidentų, apie 150 per dieną. 

Patvirtino kibernetinio saugumo strategiją
Vilnius (ELTA) – Vyriausybė pa-

tvirtino Nacionalinę kibernetinio sau-
gumo strategiją. 

Strategijoje išskiriami penki tiks-
lai – stiprinti kibernetinį atsparumą ir
gynybos pajėgumus, efektyviau kovo-
ti su nusikaltimais kibernetinėje erd-
vėje, skatinti kibernetinio saugumo
kultūrą ir inovacijų plėtrą, plėtoti

glaudesnį privataus ir viešojo sektorių
bendradarbiavimą, stiprinti tarptau-
tinį bendradarbiavimą.

Pakeitimais siekiama įgyvendin-
ti Europos Parlamento ir Europos Ta-
rybos direktyvą dėl priemonių aukš-
tam bendram tinklų ir informacinių
sistemų saugumo lygiui visoje ES už-
tikrinti.

Emigrantams – išskirtinės stipendijos
Kauno r. (ELTA) – Valstybės ju-

biliejiniais metais, ragindamas užsie-
nyje gyvenančius Lietuvos jaunuolius
aktyviau ryžtis studijoms Tėvynėje, o
ateityje – ir grįžti į ją, Aleksandro
Stulginskio universitetas (ASU) įstei-
gė išskirtines stipendijas.

100 eurų Lietuvos 100-mečio sti-
pendijas nuo mokslo metų pradžios kas

mėnesį gaus geriausiais konkursi-
niais balais į ASU įstoję emigracijoje
gyvenantys pirmakursiai, pasirinkę iš-
tęstinių studijų formą bei siejantys
savo ateitį su Lietuva.

Norint studijuoti ištęstine (buv. ne-
akivaizdine) studijų forma, taip pat ga-
lima pretenduoti ir užimti valstybės fi-
nansuojamą studijų vietą.

A. Merkel ir V. Putinas kalbės apie „Nord Stream 2“ 
Berlynas (BNS) – Vokietijos

kanclerės Angela Merkel biuras
pranešė, kad šį savaitgalį pla-
nuoja surengti derybas su Rusi-
jos prezidentu Vladimiru Puti-
nu, per kurias, be kita ko, bus ap-
tariamas per Baltijos jūrą iki
Vokietijos nutiesto Rusijos eks-
porto dujotiekio plėtros projek-
to „Nord Stream 2” vystymas.

Abu lyderiai susitiks rugp-
jūčio 18 dieną Vokietijos vy-
riausybės svečių namuose neto-
li Berlyno.

Ginčytinos naudos projektui, pa-
gal kurį „Nord Stream” realus metinis
pralaidumas iki 2019-ųjų pabaigos iš-
augtų dukart iki 120 mlrd. kubinių
metrų, aktyviai priešinasi Ukraina,
Lietuva ir Lenkija,  laikančios jį ne ko-
merciniu, o politiniu.

Prieš šio projekto įgyvendinimą
kategoriškai pasisako ir suskystintas
gamtines dujas Europai siūlančios
Jungtinės Valstijos.

A. Merkel ir V. Putinas taip pat ap-
tars, kaip užbaigti „per ilgai užsitęsu-
sį” Sirijos konfliktą, situaciją Rytų

Ukrainoje ir kitus abiem šalims svar-
bius klausimus.

Santykiai tarp Rusijos ir Vakarų
šalių, įskaitant Vokietiją, yra įtempti
dėl ištisos virtinės klausimų: prade-
dant Ukrainos ir Sirijos konfliktais ir
baigiant kaltinimais Maskvai dėl ki-
bernetinių atakų bei kišimosi į kelių
NATO narių rinkimus.

V. Putinas ir A. Merkel pastarąjį
kartą buvo susitikę gegužę Rusijos
Juodosios jūros Sočio kurorte; visgi Vo-
kietijos lyderė atsisakė apsilankyti
Rusijoje šią vasarą vykusiame Pasau-
lio futbolo čempionate.

Surengs abiejų Korėjų lyderių susitikimas
Seulas (BNS) – Šiaurės ir Pietų

Korėjos rugsėjį Pyongyange surengs
naują aukščiausio lygio susitikimą.

Anksčiau šiais metais Pietų Ko-
rėjos prezidentas Moon Jae-In ir Šiau-
rės Korėjos vadovas Kim Jong Un

buvo dukart susitikę pusiasalį dali-
jančioje Demilitarizuotojoje zonoje.

Jeigu Moon Jae-In iš tikrųjų ap-
silankys Šiaurės Korėjos sostinėje, to-
kia kelionė būtų pirmoji per ilgiau
kaip dešimtmetį.

Naujos JAV sankcijos Rusijos bankui
Washingtonas (BNS) – Jungti-

nės Valstijos paskelbė sankcijas vie-
nam Rusijos bankui, padėjusiam Šiau-
rės Korėjai apeiti Jungtinių Tautų
Saugumo Tarybos įvestas priemones,
turinčias suvaržyti Pyongyango bran-
duolinių ginklų ir balistinių raketų
programas.

JAV Iždo departamento Užsienio
aktyvų kontrolės biuras (OFAC) nu-
rodė, kad sankcijas už „pagalbą Šiau-
rės Korėjos neteisėtai finansų veiklai”
paskelbė Rusijoje registruotam bankui
„Agrosojuz”, vienam asmeniui ir dar

dviem juridiniams subjektams.
„Jungtinės Valstijos toliau vykdys

JT ir JAV sankcijas bei uždarinės ne-
teisėtus Šiaurės Korėjos pajamų srautus.
Mūsų sankcijos liks galioti, kol pasiek-
sime visišką, išsamiai patikrintą Šiau-
rės Korėjos denuklearizaciją”, – pareiš-
kė iždo sekretorius Steven Mnuchin.

Šiomis sankcijomis įšaldomi mi-
nėto asmens ir juridinių subjektų ak-
tyvai Jungtinėse Valstijose, o JAV pi-
liečiams ir juridiniams subjektams
draudžiama su jais vykdyti bet ko-
kius sandorius.

Kuba svarsto konstitucijos projektą
Havana (ELTA) – Kubos gyvento-

jai pradėjo svarstyti naujos šalies
konstitucijos projektą. Tris mėnesius
dokumentas bus nagrinėjamas jų su-
sirinkimuose.

Galimybė pareikšti savo nuomonę
bus suteikta ir maždaug 1,4 milijono
kubiečių, gyvenančių užsienyje. Nuo
rugsėjo jie galės palikti komentarus
specialiame tinklalapyje.

Kai lapkričio 15 d. baigsis visuo-
meninis svarstymas, dokumentas su

visomis pastabomis bus grąžintas par-
lamentui išbaigti, o vėliau – pateiktas
referendumui. Balsavimas turėtų įvyk-
ti 2019 metų vasario 24 d.

Naujosios Kubos konstitucijos pro-
jekte numatoma pripažinti privačią
nuosavybę, įvesti prezidento postą,
apriboti buvimą valstybės vadovo pos-
te dviem penkerių metų kadencijo-
mis, legalizuoti tos pačios lyties as-
menų santuokas.

D. Trump vargai su protokolu ir geografija
Washingtonas (BNS) – Keletas

JAV prezidentui Donald Trump artimų
pareigūnų papasakojo apie amerikiečių
lyderio požiūrį į protokolą, taip pat apie
jo  klaidas tariant  geografinius pava-
dinimus, paskelbė laikraštis „Politico”.

Vienas buvęs Baltųjų rūmų Na-
cionalinio saugumo tarybos darbuo-
tojas nurodė leidiniui, kad D. Trump
ne kartą tekdavo atkalbinėti nuo skam-
bučių kito pusrutulio šalių lyderiams,
nes prezidentas neatsižvelgdavo į skir-
tumus laiko juostose.

„Buvo nelengva jam paaiškinti,
kad 80–85 metų šalies lyderis ne visa-
da būdrauja 10 val. 30 min. ar 11 val.

vakaro vietos laiku”, – sakė buvęs
Baltųjų rūmų pareigūnas.

„Kai jis (D. Trump) nori kam nors
paskambinti... jis būna itin impulsyvus
tais atvejais ir negalvoja, kiek dabar
yra valandų”, – pridūrė jis.

„Griežtas protokolo laikymasis –
tai pagarbos žmonėms apraiška. Kai
prezidentas nesilaiko protokolo, tai
yra nepagarbos požymis”, – įsitiki-
nęs buvęs Valstybės departamento at-
stovas, dirbęs Bill Clinton ir Barack
Obama administracijose.

Dabartinio prezidento šalininkai
vadina panašius atvejus pernelyg iš-
pūstais.

A. Merkel ir V. Putinas aptars ir Lietuvai labai svar-
bų ir aktualų klausimą. Ze.tt nuotr. 

Didžiausia grėsmė Lietuvai kibernetinėje erd-
vėje kyla iš Rusijos federacijos, sako E. Kerza.

Twitter nuotr.
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VERSLO N AUJIENOS

Lietuva konkurse „World Summit Awards 2018“

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų rugpjūčio 15 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,64 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,11 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,58 €

Teisingumo ministerija ir Vals-
tybinė vartotojų teisių apsaugos
tarnyba (VVTAT) atliko tyrimą apie
drabužių, avalynės, buitinės tech-
nikos kainas Lietuvoje ir kitose
Europos Sąjungos valstybėse.

Per šį tyrimą lygintos prekių
kainos tų pačių prekybos tinklų
parduotuvėse Lietuvoje ir kitose
ES šalyse.

Tyrimas atskleidė, kad identiš-
ki drabužiai Lietuvoje kainuoja maž-
daug 15% brangiau nei Ispanijoje.
Pavyzdžiui, parduotuvėje „Zara” tie
patys marškinėliai Lenkijoje kainuoja
20 Eur, Ispanijoje, Portugalijoje – 21 Eur,
Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Prancū-
zijoje, Belgijoje apie – 25 Eur. 

„Massimo Dutti” sportinius bate-
lius Ispanijoje ir Portugalijoje galima
nusipirkti už 70, Lenkijoje – už 82,
Lietuvoje – už 90 Eur.

„Prekių kainos auga vis sparčiau,

o tai neigiamai veikia mūsų vartotojus.
Suprantame, kad prekių ir paslaugų
kainas reguliuoja rinka, tačiau siek-
sime apginti vartotojus, kurie turi tei-
sę žinoti, kurios kainos Lietuvoje yra
didesnės”, – sako Elvinas Jankevi-
čius, teisingumo ministras.

„Verslo žinios”

Drabužiai Lietuvoje brangesni nei Ispanijoje

Labiausiai tinkamas gyventi
miestas pasaulyje yra Austrijos sos-
tinė Viena. Ji į antrą vietą stumtelė-
jo Melburną, tapdama pirmuoju Eu-
ropos miestu, gavusiu tokį įvertini-
mą.

Kasmetis „The Economist” tyri-
mas apima 140 pasaulio miestų. Jie
skirstomi pagal politinį ir ekonominį
stabilumą, švietimą, sveikatos apsau-
gą ir nusikalstamumą. 

Didžiausią šuolį tarp Europos
miestų padarė Manchesteris, page-
rindamas savo poziciją 16 vietų, iki 35-
osios. Jis 13-ka vietų nutolo nuo Lon-

dono. Manchesterio vieta pagerėjo dėl
geresnės saugumo situacijos, miestui
atsigavus po teroristinių išpuolių, su-
purčiusių stabilumą. 

Saugumas taip pat pagerėjo ke-
liuose Vakarų Europos miestuose, o
pirmoji Vienos vieta  įvertinimo len-
telėje atspindi „stabilumo sugrįžimą į
didžiąją Europos dalį”. 

Trečioje vietoje – Osaka. Į dešim-
tuką geriausiųjų iš Europos patenka
Kopenhaga, tačiau visi kiti miestai –
Australijos arba Kanados.

„Diena.lt”

Viena – labiausiai tinkamas miestas gyventi 

Dėl sausros prognozuojant ma-
žesnį grūdų derlių ir dėl to brangsiant
grūdus, o kartu – ir kai kuriuos mais-
to produktus, Vyriausybė svarsto
sprendimus, kurie neleistų didinti
maisto ir paslaugų kainų, teigia prem-
jeras. Sauliaus  Skvernelio teigimu,
kontrolės institucijos turi aktyviai
stebėti situaciją rinkoje. „Vyriausybėje
artimiausiu metu bus keletas susiti-
kimų, kur mes spręsime apskritai si-
tuaciją paslaugų rinkoje, situaciją,
susijusią su maisto kainomis ir pasi-
ūlysime alternatyvius sprendimus, į
kuriuos, manau, mūsų socialiniai par-
tneriai, verslas, turėtų reaguoti”, –
sakė S. Skvernelis. 

Premjeras įsitikinęs, kad dalis
verslininkų elgiasi nesąžiningai, kai
dėl augančių žaliavų kainų ketina
branginti produktus, bet pingant ža-
liavoms, prekių nepigina. „Nebe pir-
mą kartą matome, kada atsiranda
įvairiausios įtampos rinkose, ar tai
būtų žaliavų kainų svyravimas – vi-

Vyriausybė svarsto apie maisto kainų kontrolę 

2018 m. rugpjūčio 9 dieną finalinio
renginio metu išrinkti skaitmeninio
turinio sprendimų konkurso „Naujasis
knygnešys 2018” laureatai. Aštuoni
nacionalinę atranką įveikę sprendimai
atstovaus Lietuvai Jungtinių Tautų glo-
bojamame pasauliniame konkurse
„World Summit Awards 2018”.

„Šiemet nacionaliniame kon-
kurse sulaukėme nemažai stip-
rių dalyvių – tai labai džiugina,

nes turime galimybę pasauliui paro-
dyti tai, ką Lietuvoje esame sukūrę iš-
ties pažangaus, įdomaus ir išskirtinio.
Aštuonios skirtingos konkurso kate-
gorijos dengia platų skaitmeninių
sprendimų spektrą: nuo verslo iki ap-
linkosaugos, nuo švietimo iki urbani-
zacijos, nuo turizmo iki sveikatingumo.
Tikiu, kad šiųmetiniai nacionalinės at-
rankos laimėtojai skirtingose katego-
rijose turi puikias galimybes būti pa-
stebėti ir įvertinti pasaulinės žiuri, ir
kad pavyks pakartoti ankstesnių metų
sėkmės istorijas – turėti Lietuvą at-
stovaujančius laimėtojus šių metų
„World Summit Awards 2018” finale”,
? sako „World Summit Awards” kon-
kurso nacionalinė ekspertė ir pasau-
linės žiuri narė Ieva Žilionienė.

„Naujojo knygnešio 2018” vardas
ir garbė atstovauti Lietuvai „World Su-
mmit Awards 2018” konkurse šiais
metais atiteko aštuoniems skaitmeni-
nio turinio sprendimams:

Pulse Tip („Pulsetip”) – įrankis,
skirtas išmaniai, lengvai ir patogiai už-
tikrinti darbuotojų grįžtamąjį ryšį,
palengvinti vidinę komunikaciją, di-
dinti informuotumą (kategorija „Vers-
las ir komercija”);

„Deeper” išmanusis sonaras („Dee-
per”) – nuo kranto mėtomas sonaras,
skanuojantis ultragarso bangomis ir
siunčiantis signalus į išmanųjį telefo-
ną apie vandens telkinio dugno struk-
tūrą, gylį, vandens temperatūrą, aug-
meniją ir žuvies susibūrimo vietas
(kategorija „Aplinka ir žalioji energi-
ja”);

Programėlė „Klaipėda Audio Guide /
Pažink uostamiestį su Taravos Anike”
(iOS/Android) (VĮ Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija) – mobiliesiems
įrenginiams skirtas išmanus, geolo-
kacijos principu veikiantis audiogidas,
vedantis miesto svečius ir gyventojus
po Klaipėdos senamiestį, klausantis
miesto simbolio Taravos Anikės pa-
sakojamų legendų ir nutikimų (kate-
gorija „Kultūra ir turizmas”);

Dokobit („Dokobit”) – didžiausias
elektroninių dokumentų pasirašymo
tinklalapis Baltijos šalyse, skirtas ju-
ridiniams bei fiziniams asmenims per
nuotolį pasirašyti juridinę galią tu-
rinčius dokumentus elektroniniu pa-
rašu ir Lietuvoje, ir užsienyje (kate-
gorija „Produktyvumas ir urbaniza-
cija”);

Kompiuteriukai vaikams (Kompiute-
riukų paramos fondas) – didžiausia ne-

Skurdo lygis jau kitais metais mažės
Premjeras Saulius Skvernelis ti-

kina, kad jau kitais metais skurdas Lie-
tuvoje nebedidės. 

Vyriausybės vadovas teigė, kad
valdantieji eina tinkamu keliu ir jų pri-
imami sprendimai artimiausiu metu
leis realiai kelti pragyvenimo kokybę
tiek labiausiai pažeidžiamiems sen-
jorams ir šeimoms, tiek vidurinei kla-
sei. S. Skvernelis išskyrė valdžios
sprendimus remiant šeimas, keičiant
mokestinę bei pensijų sistemą. 

Premjeras pabrėžė, kad valdan-
tieji jau kelis kartus kėlė pensijas ir tą

daryti ketina ateityje. Pasak S. Skver-
nelio, pensijų reforma taip pat prisidės
gerinant pensininkų gyvenimo situa-
ciją šalyje. 

Ministro pirmininko teigimu, val-
dančiųjų mokestinė reforma bus nau-
dinga didžiajai daliai vidurinės klasės.

Lietuvos statistikos departamentas
pranešė kad skurdo lygis šalyje, paly-
ginti su 2016 m., padidėjo 1 procentiniu
punktu. 2017 m. apie 650 tūkst. šalies
gyventojų gyveno žemiau skurdo rizi-
kos ribos. 

ELTA

suo met prevenciškai iš karto visuo-
menei pareiškiama, kad, na, būsime pri-
versti didinti kainas ir aišku, kaip tai-
syklė, visą laiką sakoma, kad šita naš-
ta guls ant vartotojų pečių. (...) Galbūt
padorumą nugvelbia godumas, jisai
turi tam tikras ribas. Valstybė turi
daug kontrolės, priežiūros reguliavimo
institucijų, kurios privalo dirbti ir pro -
aktyviai reaguoti”, – kalbėjo premjeras. 

„Prireikus būsime priversti ieškoti
ir nestandartinių būdų apginti visuo-
menės ir vartotojų interesus. Ypač tais
atvejais, kai kalbame apie būtiniausius
maisto produktus ir paslaugas”, – tei-
gė premjeras. 

Sausra brangina grūdus, dėl to
kai kurie gamintojai jau svarsto kelti
maisto produktų kainas. Tačiau grūdų
augintojai ir žemės ūkio ministras
tvirtina, kad grūdų kainos dalis duonos
ir kitų produktų kainoje nedidelė, to-
dėl kainos, jei ir didės, tai nedaug. 

Mano vyriausybė

Sportiniai bateliai Lietuvoje 20 eurų brangesni,
nei tokie pat Ispanijoje. WordPress.com nuotr.

vyriausybinė IT edukacijos kampani-
ja Lietuvoje, skirta didinti Lietuvos vai-
kų kompiuterinį raštingumą ir kūry-
biškumą: penktų klasių mokiniams
dovanojami BBC Micro:bit mikro kom-
piuteriukai, parengta speciali mokymo
medžiaga, organizuojami mokymai
mokytojams ir vaikams (kategorija
„Mokymasis ir švietimas”);

Išmanusis laiškininkas (užsakovas AB
Lietuvos paštas, diegėjas UAB „Infor-
macinių technologijų organizacija”)
– naujas, šiuolaikiškas pašto paslaugų
teikimo modelis, išbandomas 12-oje
Lietuvos kaimiškų vietovių ir dalyje
miestų, apimantis pažangius laiški-
ninko darbo įrankius, kurie leidžia
automatizuotai atlikti įvairias dienos
užduotis ir visas pašto paslaugas su-
teikti gyventojams namuose (katego-
rija „Valdžia ir piliečių įsitraukimas”);

Inner Child („TeleSoftas”) – virtua-
lios realybės sprendimas, sukurtas IT
specialistų ir psichologų, demonst-
ruojantis pažangių sprendimų gali-
mybes padėti įveikti aukščio baimę (ka-
tegorija „Sveikata ir gerovė”);

Laisvės TV (Laisvės TV) – pirmoji
nepriklausoma, žiūrovų išlaikoma in-
ternetinė televizija Lietuvoje, veikianti
„Youtube” platformoje, pateikianti pro-
fesionalų kuriamas kokybiškas, aukš-
tos pridėtinės vertės laidas ir vykdan-
ti socialinius projektus (kategorija
„Įtraukimas ir įgalinimas”).

„Geriausio sprendimo Lietuvai”
vardą, pelnė EMA: elektroninė mokymo-
si aplinka (E. mokykla) – pažangi elekt-
roninė mokymosi aplinka, leidžianti
įvairių dalykų – matematikos, lietuvių
kalbos, pasaulio pažinimo, gamtos ir
žmogaus, biologijos, istorijos, geogra-
fijos, anglų kalbos – mokytojams iš-
maniai diferencijuoti, individualizuo-
ti ir sužaidybinti mokymo procesą 1-8
klasių mokiniams.

„Metų startuolio” vardą ir 3000
Eur piniginį prizą pelnė iDenfy – tapa-
tybės nustatymo įrankis, vartotojo iš-
manųjį įrenginį paverčiantis asmens
dokumento skanavimo ir veido atpa-
žinimo terminalu, skirtas greitai ir
lengvai nustatyti bei patvirtinti as-
mens tapatybę nuotoliniu būdu.

„Populiariausiu sprendimu” in-
terneto svetainėje www.naujasisknyg-
nesys.lt, šiemet tapo Aimera (Enga sys-
tems, UAB) – sprendimas, skatinantis
potencialius klientus geriau pažinti
įvairių įmonių naujoves bei paslaugas,
vykdant interaktyvius iššūkius ir pel-
nant taškus.

Konkursą „Naujasis knygnešys
2018” organizavo Informacinės visuo-
menės plėtros komitetas prie Susisie-
kimo ministerijos kartu su Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarny-
ba. 

Daugiau informacijos apie pasau-
linį konkursą „World Summit Awards
2018” rasite http://www.worldsummita-
wards.org.

www.naujasis-knygnesys.lt/
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„Kojų venų varikozė – tai procesas,
kuomet dėl mažai judinamo blauzdos rau-
mens sutrinka kraujotaka kojose, išsiplečia
ir ima matytis pro odą paviršinės kojų ve-
nos, apsunksta kojos. Venų varikozė gali
būti lengvai išgydyta net ir be chirurginės
invazijos, jei į medikus kreipiamasi laiku.
Kojų sunkumo, nuovargio, patinimo, skaus-
mo po darbo dienos, praleistos sėdint ar sto-
vint daugelis iš mūsų nelaiko rimtu nega-
lavimu. Net nepagalvojame, kad tai gali būti
pirmieji lėtinio veninės kraujotakos nepa-
kankamumo požymiai – venų varikozė.
Kai kojų venos išryškėja, išvengti paūmė-
jimų ir komplikacijų daug sunkiau, o gy-
dymas būna ne toks veiksmingas.

Svarbiausi rizikos veiksniai

Išsiplėtusios, po oda gerai mato-
mos venos, mazgelius ar maišelius
primenantys dariniai rodo, kad venų
varikozė jau pasiekė trečiąją stadiją.
Tai reiškia, kad sutriko veninė krau-
jotaka, kraujas grįžta į širdį lėčiau, ne-
pakankamu kiekiu ar ima tekėti atgal,
dėl to fomuojasi stazė (kraujo sąstovis).

Dažniausiai taip atsitinka dėl gi-
liųjų arba paviršinių venų vožtuvų
silpnumo ir nesandarumo. Giliųjų
venų trombozė pasireiškia kraujo kre-
šuliu, kuris paprastai susidaro gilio-
siose kojų venose, ir gali blokuoti
kraujo pratekėjimą, sukeldama kojų
skausmus ir patinimą. Paprastai tai
nėra gyvybei pavojinga liga, tačiau, jei
atitrū kęs kraujo krešulys pasieks plau-
čius ir užkimš vieną iš jų arterijų, pa-
sireikš plaučių embolija, kuri gali
baigtis mirtimi. 

Giliųjų venų trombozę gali su-
kelti: sulėtėjusi kraujotaka, padidėjęs
kraujo krešėjimas, kuris gali būti pa-
veldimas, ir venų sienelės pažeidimas

Venų varikozė: svarbu nepražiopsoti pirmųjų ženklų

arba uždegimas. Ši liga pasižymi stip-
riu kojų skausmu ar maudimu, gali iš-
tinti blauzda, čiurna, pėda – ypač vie-
nos kojos, liečiant kojos odą jaučiamas
karštis, matomas paraudimas. Vis dėl-
to, beveik pusė žmonių, sergančių gi-
liųjų venų tromboze nejaučia jokių
simptomų. 

Liga greičiau pasireiškia, kai yra
papildomų rizikos veiksnių – sėdimas
ar stovimas darbas,  per mažas fizinis
aktyvumas, antsvoris. Ilgas sėdėjimas
skatina ne tik stuburo, širdies, akių,
virškinamojo trakto ligas, nutukimą,
bet ir labai kenkia kraujagyslėms,
ypač kojų venoms. Mokslininkai ap-
skaičiavo, kad ilgai sėdimą darbą dir-
bantys žmonės vidutiniškai gyvena
dešimtmečiu trumpiau.

Ligos pradžioje žmonės dažniau-
siai skundžiasi kojų sunkumu, tinimu
(ypač apie kulkšnelius), nuovargiu,
mėšlungiu, „skruzdžių bėgiojimo” jaus-
mu. Vėliau venų pažeidimas tampa
akivaizdus – iš pradžių plečiasi smul-
kiųjų kapiliarų tinklas, vėliau išsiple-
čia stambios venos, jos pamėlsta, iššo-
ka, formuoja mazgus. Be ilgo sėdėjimo
ar stovėjimo, riziką susirgti lėtiniu
venų nepakankamumu didina antsvo-
ris, moteriška lytis, rūkymas, hormo-
nų pusiausvyros svyravimai, karštis,
ankšti drabužiai, kt. Nesiimant jokių
profilaktikos ar gydymo priemonių,
liga progresuoja.

Požymiai, kuriuos pastebėjus
rekomenduojama kreiptis į 

kraujagyslių specialistą:

• greitas nuovargis ir sunkumo
jausmas kojose;

• kojų skausmas po ilgo sėdėjimo
ar stovėjimo;

• kojų patinimas po darbo die-
nos;

• paryškėjęs kojų poodinių venų
piešinys;

• naktinis mėšlungis;
• kojų odos spalvos pakitimai;
• opų ar žaizdų apatinėje kojos da-

lyje atsiradimas;
• buvę kojų venų susirgimai šei-

moje.

Ką daryti, norint 
pagerinti krau  jotaką 

Geriausiai kraujotaką gerinantis
dalykas yra reguliari mankšta ir  pa-
sivaikščiojimas. Rūkymas tirština
kraują ir užkemša kraujagysles, tad jei
turite problemų su kojomis, būtų pats
laikas šio įpročio atsisakyti. Jei turite
viršsvorio, jį sumažinę savo kraujota-
kai ir kojoms padarysite didžiulę pa-
slaugą, nes mažų mažiausiai šioms
teks mažiau papildomų apkrovų. Svei-
ka mityba čia labai padės.  

Tačiau labai svarbi ar net svar-
biausia profilaktikos priemonė yra ju-
dėjimas. Judant pagerėja raumenų
,,siurblio” veikla, t.y. blauzdų raumenys
yra priverčiami susitraukinėti ir varyti
kraują aukštyn. Taip pat reikėtų veng-
ti tiesioginių saulės spindulių ir kai-
tinimosi karštose pirtyse, maudymosi

karštoje vonioje, atsisakyti ankštos ir
su aukšta pakulne avalynės (avėti batus
su vidutine pakulne), per didelio fizinio
krūvio. Labai naudingas kontrastinis
kojų dušas. Pagerinti kojų būklę, su-
mažinti jų nuovargį gali ir pačios pa-
prasčiausios priemonės, pvz., kojų pa-
kėlimas.

Efektyviausia – kompresinė
terapija

Nemažai vyresnių pacientų, ne-
jautę jokių negalavimų, su veninės
kraujotakos nepakankamu susiduria
netikėtai, išsiruošę į kelionę. Ilgai skri-
dus ar važiavus automobiliu dažniau-
siai vakare sutinsta kojos. Jiems į ke-
lionę būtina pasiimti profilaktines
kompresines kojines, kurios suaktyvi-
na veninę kraujotaką, palengvina ve-
ninio kraujo grįžimą iš kojų, pataria gy-
dytojas. Prieš perkant kompresines ko-
jines reikėtų pasitarti su gydytoju – jis
rekomenduos tinkamą kompresijos
klasę įvertinęs paciento būklę. Jos pa-
gelbės ir tiems, kurių darbo diena pra-
bėga sėdint arba stovint. 

Žinoma, reikia imtis ir kitų profi-
laktinių priemonių: jeigu kojos ap-
sunkusios laikas nuo laiko jas pakelkite
aukščiau, leiskite joms pailsėti. Veninis
kraujas geriau teka, kai dirba blauzdos
raumenys – pasivaikščiokite, atlikite
keletą specialių pratimų, pavyzdžiui
pakaitomis atsistokite ant pirštų ir
ant kulnų. Net sėdint galima padaryti
lengvą mankštą: pasukiokite pėdas per
čiurną. Tai padės išvengti kraujo sąs-
tovio. 

Profilaktiniai pratimai 
dirbantiems sėdimą darbą:

Norint išvengti venų ligų būtina

daryti pertraukas, kas valandą atsikel-

ti ir pavaikščioti. Padėti pagerinti krau-

jo cirkuliaciją kojose gali ir šie papras-

ti pratimai:

1. Sėdėdami sulenkite ir ištieskite
kojų pėdas. Pėdų judesiai – į save, nuo
savęs. Po to analogiškai sulenkite ir iš-
tieskite kojų pirštus.

2. Sėdėdami suglauskite pėdas,
„atsistokite” ant pirščiukų, po to – ant
kulnų. Kartokite 15–20 kartų.

3. Atsistokite, kojas suglauskite,
rankas nuleiskite. Giliai įkvėpkite ir lė-
tai pakilkite ant pirštų galiukų, iškve-
piant grįžkite į pradinę padėtį.

4. Vaikščiokite vietoje nepakelda-
mi nuo grindų pirštų galiukų.

5. Stovėdami nedaug pakilkite ant
pirštų galiukų (tarp pado ir grindų
apie 1 cm). Po to staigiai sugrįžkite į
pradinę padėtį, kulnais tarsi suduoda-
mi smūgį į grindis. Šį pratimą reikia at-
likti neskubant, ne dažniau kaip 1 kar-
tą per sekundę. Atlikite 20–30 kartų, pa-
darykite 5–10 sek. pertrauką ir vėl at-
likite 20– 30 kartų. Šis pratimas gerina
blauzdos kraujotaką.

6. Patogiai atsigulkite ir pakiškite
po kojomis susuktą į volą antklodę. Pa-
gulėkite apie 10 min.

7. Prieš miegą, gulėdami apie 1
min. „minkite” dviratį.

Parengta pagal internetinę žiniasklaidą
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Jūs jau skaitote ,,Draugą”? Puiku! 
Bet nepamirškite ir savo senelių bei kitų

giminių Lietuvoje – užsakykite ,,Draugą” ir jiems! 

Paprastu paštu – 120 dol., 
internetinė prenumerata – tik 99 dol.

150 įdomių ir spalvingų numerių per metus! 

www.draugas.org

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai akiŲ Ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

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

DanTŲ gyDyTojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

MANO VIRTUVĖ

Vasara kaime
Kastinys ir sklindžiai su rūgštynėmis primena lietuviškas

pievas ir medinį močiutės stalą po sena obelim…

Žalumynų sklindžiai

Reikės:
2 puodelių šviežių žalumynų – špi-
natų, dilgėlių, rūgštynių (ang. sor-
rel)
1/2 puoduko svogūnų laiškų
2 kiaušinių
2 puodelių pieno
1 1/2 puodelio miltų
1 1/2 arb. šaukštelio kepimo milte-
lių
4 šaukštų aliejaus
druskos

Miltus persijoti ir sumaišyti su ke-
pimo milteliais bei druska. Supjaustyti
svogūnų laiškus.

Kiaušinius išplakti su pienu, su-
dėti svogūnų laiškus ir dalimis, mai-
šant berti miltus – kol gausis  grietinės
tirštumo tešla. Uždengti dubenį mais-
tine plėvele ir palikti 20 min. brinkti.

Žalumynus sudėti į didelį metali-
nį sietą ir pusei minutės pamerkti į ver-
dantį vandenį. Ištraukti, nuvarvinti,
gerai nuspausti ir smulkiai supjaustyti.

Susmulkintus žalumynus įmaišy-
ti į tešlą. Keptuvėje įkaitinti aliejų ir
kepti nedidelius sklindžius, kol gražiai
apskrus iš abiejų pusių.

Skanu valgyti su rūgpieniu arba
natūraliu jogurtu.

Žemaitiškas kastinys su varške

Reikės:
1 1/2 puodelio varškės
2 kupinų šaukštų sviesto
2 puodelių grietinės
1 šaukštą kmynų
1 puodelis rūgpienio
druskos pagal skonį

Sviestą ištrinti iki purumo. Varš-
kę pertrinti per sietelį arba du kartus
permalti.

Į išsuktą sviestą po truputį krėsti
varškę vis maišant, po to – grietinę ir
pabaigoje įmaišyti rūgpienį. Pasūdyti,
suberti nuplikytus verdančiu vandeniu
kmynus ir gerai išmaišyti.

Prie kastinio ypač tinka su lupe-
nomis virtos bulvės.

Skanaus!
Jūsų Indrė

Ilgamečiam lituanistinių kursų Dainavoje vedėjui ir
dėstytojui

A † A
VYTAUTUI JONAIČIUI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jo
žmoną ROMAINE, dukras JŪRATĘ ir RAMUNĘ,
anū kus DARIŲ ir RENATĄ, jų šeimas ir visus arti muo-
 sius. Šią skaudžią valandą liūdime kartu su ju mis.

JAV LB Švietimo taryba

http://draugokalendorius.org

PA D Ė K A
LR garbės konsului Rimui Česoniui, jo visai šeimai bei

Alytaus ir Rochesterio susigiminiavusių miestų draugi-

jai už ypatingą suruoštą renginį – „Partizanų Laisvės

Kova”, kuriame dalyvavo partizanas Juozas Jakavonis-

Tigras, jo duktė Angelė Jakavonytė, solistas Liudas

Mikalauskas, o stebėjo visas pasaulis.

uv
Nuoširdžiai dėkojame Reginai Petrutienei – ilgametei

JAV LB Cape Code apylinkės pirmininkei už nuoširdų ir

pasiaukojantį darbą išlaikant šios apylinkės veiklą.

Nuoširdžiai, 

JAV LB KV pirmininkė 

Sigita Šimkuvienė

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos

Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventė
Visus maloniai kviečiame dalyvauti Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos (Marquette Parke) kasmetiniuose Šilu-
vos atlaiduose, kurie prasidės rugsėjo 2 d., sekmadienį,
11 val. r. ir baigsis po savaitės – sekmadienį, rugsėjo 9
d., sekmadienį.

Savaitės dienomis šv. Mišios bus aukojamos 11 val. r. –
kiekvieną rytą bus speciali intencija. Atlaidus  ves svečias
iš Lietuvos kun. Gintautas Kuliešius, Vilkaviškio vyskupijos
Vyskupo generalvikaras.

Metinis parapijos pokylis vyks rugsėjo 9 d., sekmadie-
nį. 11 val. r. vyks iškilminga procesija, šv. Mišios, o po
jų – pietūs ir programa parapijos salėje.
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Kviečiame nuolatinių studijų studentus, studijuojančius aukštosiose
mokyklose, teikti paraiškas 2018–2019 mokslo metų Lietuvių Fondo (LF)
stipendijoms gauti. Paraiškos priimamos iki 2018 m. spalio 1 d. Elektroninę
paraišką ir visą informaciją apie LF stipendijų paraiškų pildymą, skirstymo pir-
mumą, apribojimus, svarstymo eigą ir tvirtinimą rasite LF tinklalapyje: 

http://www.lithuanianfoundation.org/LT/stipendiju-programa/

www.draugas.org

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.

� St. Petersburg, FL Lietuvių klubas rugp-
jūčio 19 d., sekmadienį, 1 val. p. p. kviečia
paminėti Juodojo kaspino dieną – 1939 m.
rugpjūčio 23 d. pasirašytą Ribbentropo-Mo-

lotovo paktą – ir po 50-ties metų Lietuvos Są-
jūdžio surengtą akciją „Baltijos kelias”, po ku-
rio netrukus buvo atkurtos 3 Baltijos valsty-
bių nepriklausomybės. Pietūs ir minėjimas –
12 dol. asmeniui. Vietas užsisakyti tel. 727-
360-1064. Daugiau informacijos –
https://www.lithuanianclubusa.com/our-
events.html

� Rugpjūčio 26 d., sekmadienį – Pasaulio
lietuvių centro gegužinė. Pradžia – 12 val. p.
p. Atvykite!

www.linoslithuanianfood.com

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

Our produce can be shipped to your desired location.

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

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

authenticity and beauty 
to enchance your

everyday dinner table.
We create all of our goods

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

Check our website for more goods.

California Lithuanian Credit Union
!"#$"%&'#()"*%+,

!"#$%&'(')*$+,
!"#$%&'&()$*+,,,---)&'&()$*+

./0!"+1,,,2)345,
678,,,,,,,,,2)495,

:*;<!=,:/*<1,,>,,?$@!';,A/"B!"+,
6"=;*"/=!$"/',C,D$E;1=!&,F!*;1
G;;",8&&$("=1,>,:$'';+;,./0!"+1

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Oficialu: LTSC turi naujus namus

Pasirašoma pirkimo-pardavimo sutartis. Prie stalo iš k.: adv. Vytenis Lietuvninkas, LTSC
Tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas ir nekilnamojo turto agentas Frank Lardino.

Dr. Indrės Antanaitis-Jacobs nuotr.

Istorinis įvykis: gavęs Lietuvių Fondo paskolą, už 325 tūkst. dolerių Lituanistikos

tyrimo ir studijų centras įsigijo naujus namus – buvusio vaikų darželio pastatą Le-

monte, 15533 129th Street, netoli Pasaulio lietuvių centro. Rugpjūčio 13 d., pir-

madienį, 1 val. p. p. Stewart Title Company, 1315 W. 22nd Street, Oak Brook, IL

buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis. Pasirašyme dalyvavo: LTSC Tarybos

pirmininkas dr. Robertas Vitas, advokatas Vytenis Lietuvninkas, pardavėjo advo-

katas Michael Maksimovich ir nekilnojamo turto agentas Frank Lardino.

LTSC info

Nekilnojamo turto agentas Frank Lardino (d.) perduoda pastato raktus dr. Robertui
Vitui. Gailės Vitienės nuotr.

LTSC Tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas pirmą kartą įžengia į pastatą jau kaip šei-
mininkas. Istorinį įvykį filmavo Arvydas Reneckis.      Dr. Indrės Antanaitis-Jacobs nuotr.

Advokatas
VYTENIS LIETuVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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


