
Lietuva ir lietuviai JAV spaudos
puslapiuose – 3 psl.
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Konsulo Juliaus Pranevičiaus
išleistuvės – 4 psl.

Pati didžiausia kvailystė – aukoti savo sveikatą, nesvarbu dėl ko: dėl turtų, karjeros, išsilavinimo, šlovės
– Aristotelis

Naujovėms ne visada atviras kelias

Kas treji metai yra renkama nau ja apygardos Valdyba, kurios ka-
dencija baigiasi kartu su JAV LB Tary bos rinkimais. Apygar-
dai priklauso 10 apylinkių: 6 – Illinojuje, 2 – India noje, po 1 – Min-

nesotoje ir Missouri. Suvažiavime dalyvavo 9 apylinkių pirminin-
kai bei atstovai, iš viso – beveik 50 Bendruomenės narių. De-
 šimtosios apylinkės atstovai prisijungė telefonu. Į suvažiavimą at-
vyko LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, JAV LB
Tary bos pirmininkas Juozas Polikaitis, Krašto valdybos (KV) pir-
mininkė Sigita Šimkuvienė, Kultūros tarybos pirmininkė Austėja
Sruoga, naujai išrinkti JAV LB XXII Tarybos nariai.           – 2 psl.

Suvažiavimo dalyviai išsprendė daug svarbių klausimų. B. Kairienės archyvo nuotr.

2018 rugpjūčio 25 d.
Čikagos priemiestyje
Bur bank vyko JAV Lietuvių
Bendruo menės  (LB)
Vidurio Vakarų apygardos
(VVA) metinis
ataskaitinis-rinkiminis
suvažiavimas.

Lietuvos trispalvė – 30 km aukštyje!

Keli technologijų entuziastai Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio proga rugpjūčio 8 d. iškelė šalies vėliavą į stra-
tosferą. Vykdant projektą „Trispalvė kosmose” vėliava iš-

kelta vandenilio dujomis pripildytu meteorologiniu oro balionu.
,,Viskas puikiai sekėsi, visi lūkesčiai buvo patenkinti, viskas pa-
vyko sklandžiai. (...) Balioną paleidome netoli Utenos 7:30 val.
ryte, balionas pakilo iki 30 kilometrų aukštį ir ten subliuško.

Pakilimas truko apie 2 valandas, leidosi apie pusvalandį. Ba-
lionas nuo paleidimo vietos nukeliavo apie 30 kilometrų į šiau-
rę”, – sakė projekto iniciatorius, programuotojas Raimondas
Žvirblis. Iniciatyvos organizatoriai ant baliono buvo sumon-
tavę fotoaparatų ir vaizdo kamerų, fiksavusių trispalvės skry-
dį. Organizatorių skaičiavimu, projektas kainavo apie 1 tūkst.
eurų eurų.                                                                                          BNS

Trispalvė – Žemės planetos fone. Raimondo Žvirblio nuotr.
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Sužavėjo Indianapolio pavyzdys

Suvažiavimą pradėjome JAV ir Lietuvos himnų
giedojimu, Violeta Va laitytė sukalbėjo invokaciją, pa-
gerbėme Amžinybėn išėjusius LB narius, uždegta
žvakė prisimenant ilgametę East Chicago apylinkės
pirmi ninkę Birutę Vilutienę. Apygardos pirminin-
kė Birutė Kairienė pristatė VVA apylinkių pirmi-
ninkus, JAV LB XXII Tarybos narius bei suvažiavi-
mo svečius. Buvo patvirtinta renginio darbotvarkė.

Sveikinimo žodį tarė konsulas M. Bekešius, pa-
linkėdamas darnaus darbo ir susiklausymo dir-
bant vardan lietuvybės ir saugant lietuviškas tra-
dicijas bei papročius užsienyje. Pilietybės išsaugo-
jimo klausimu jis priminė, kad labai daug kas pri-
klauso nuo mūsų pačių – kiek mes būsime politiškai
aktyvūs per kitų metų rinkimus Lietuvoje, kuomet
bus balsuojama dėl Prezidento ir referendu me dėl
dvigubos pilietybės. Konsulas kvietė glaudžiau ben-
dradarbiauti su Lietuva tiek ekonomikos, tiek kul-
tū ros srityse ir priminė, kad visais klausimais galima
kreiptis į LR konsulatą Čikagoje tel. 312 397 0382 arba
el.paštu: kons.cikaga@urm.lt 

JAV LB KV pirmininkė S. Šim kuvienė priminė,
kad turime plačiau diegti LB idėjas tarp jaunimo per
sportines varžybas, kultūrinių susibūrimų metu, ra-
gino visus dalyvius užsisakyti LB leidinius. Pirmi-
ninkė pasidalijo įspūdžiais iš Pasaulio Lie tuvių
Bendruomenės Seimo sesijos, kuri vyko š. m. liepos
8–11 d. Vilniuje. Seimo posėdžiuose buvo nubrėžtos
lietuvių bendruomenių ir Lietuvos glaudesnio ben-
dradarbiavimo gairės ekonomikos, mokslo, kultūros,
švietimo srityse. Viešnia  papasakojo apie studentų
stažuočių Lietuvoje programą LISS ir aptarė gali-
mybes mums priimti studentus iš Lietuvos.

JAV LB Tarybos pirmininkas J. Polikaitis daug
dėmesio skyrė naujai išrinktiems XXII Tarybos na-
riams, supažindino su jų teisėmis ir parei gomis, ra-
gino visus užsiregistruoti Tarybos komisijose, su-
sipažinti su LB įstatais. Rugsėjo 28–30 d. Port lande,
Oregono valstijoje, vyks JAV LB Tarybos pirmoji se-
sija. Visi Tary bos nariai privalo dalyvauti sesijose,
į kurias vyksta savo lėšomis. Pasak J. Polikaičio, ne-
svarbu, kur gyvename – mes visur turime atstovauti
Lietuvai, skirti visas jėgas bendram tikslui, padėti
vieni kitiems dalijantis patirtimi ir žiniomis. 

Apylinkių pirmininkai pasidalijo informacija,
kaip jie vietovėse šven tė šventes, kokie renginiai
vyko ir su kokiomis problemomis susidū rė. Ypač vi-
sus sužavėjo Deimantės Wittlief  iš Indianapolio
apylinkės pranešimas. Tai pavyzdys, ką gali padaryti
jauni, lietuvybei pasišventę visuomenininkai, per
vieną labdaros vakarą surinkę daugiau nei keturis
tūkstančius dolerių ir juos vėliau prasmingai pa-
naudoję lituanistinės mokyklos mokinių išvykoms,
stovykloms, šventėms. Šią patirtį vertėtų paskleis-
ti per LB tinklus, kad visi galėtų pasimokyti. Labai
įdomiai ir sumaniai dirba Waukegano apylinkė
(pirm. Gintautas Steponavičius), taip pat Brighton
Parko (pirm. Viktoras Kelmelis), Minnesotos (pirm.
Živilė Norvilaitė-Peterson), Lemonto (pirm. Violeta
Valaitytė), East Chicago (pirm. Loreta Vician), Mar-
quette Parko, Cicero apylinkės. St. Louis apylinkės
pirmininkė Danutė Laski  savo nariams (apie 20 žmo-
nių) šiemet suorganizavo ekskursiją į Lietuvą. Visos
apylinkės, pagal savo galimy bes, dirba tikrai šauniai. 

Apygardos pirmininkės 
pranešimas: pokyčių reikėjo

Pagrindiniame pranešime JAV LB VVA pirmi-
ninkė Birutė Kairienė pasveikino suvažiavimo da-
lyvius su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
100-mečiu, padėkojo apygardos Valdybos nariams,
apylinkių pirmi ninkams, bendruomenininkams už
nuoširdų bendradarbiavimą, dirbant tiek daug metų
kartu (su kai kuriais – net 8) ir pasidžiaugė atkurtais

gražiais, dalykiškais santykiais tarp apy linkių ir apy-
gardos. 

B. Kairienė pabrėžė, kad buvo dirbama vado-
vaujantis Lietuvių chartos principais ir  pažymėjo,
kad šie pagrindai padėjo LB organizacijai gyvuoti be-
veik 60 metų. Antroji lietuvių banga sukūrė neį-
kainojamas vertybes JAV, išsaugojant tautiškumą už-
sienyje – lituanistines mokyklas, kultūrinius cent-
rus. 

Nukelta į 10 psl.

Išplaukime į 
platesnius vandenis

Pasibaigus Vidurio Vakarų apygardos suva-
žiavimui, ,,Draugas” pa-
kalbino ir naujosios Mar-

quette Parko apylinkės pirmi-
ninkę, VVA apygardos valdy-
bos sekretorę Auksuolę Kišo-
naitę-Marciulevičienę.

Kaip apylinkių valdybos ben-
dradarbiauja tarpusavyje ir su apy-
gardos valdyba? 

Vidurio Vakarų apygardą
sudaro 10 apylinkių, visi apy-
linkių nariai priklauso šiai apy-
gardai. Šiais metais VVA val-
dyba buvo išrinkta nauja tvar-
ka, apylinkių pirmininkams
pristatant iš kiekvienos apy-
linkės po vieną kandidatą arba
atstovaujant pačiam pirminin-
kui. Taip išrinkta 10 atstovų,
kurie pasiskirstys pareigomis

per pirmąjį naujai išrinktosios Valdybos posėdį
rugsėjo 16 d.

Apylinkių valdybos veikia atskirai savo apy-
linkėse, tačiau aš visada siūlydavau daryti bendrus
renginius, kuo daugiau bendradarbiauti kartu. Ta-
pusi Marquette Parko apylinkės pirmininke ir pra-
dėjus veikti mūsų naujai išrinktai valdybai, pa siū-

liau Liepos 6-ąją Lietuvos him-
ną susiburti giedoti su viso pa-
saulio lietuviais vienoje vieto-
je, prisijungiant prie teletilto su
Lietuva. Tai buvo suderinta su
LR generaliniu konsulatu Či-
kagoje, Lemonto apylinke ir
renginys tikrai pavyko. Taip
pat minint Gedulo ir vilties
dieną, Dariaus ir Girėno skry-
džio 85-ąsias metines, kartu su
kitomis organizacijomis suor-
ganizavome puikius renginius,
pritraukiant ir kitas apylin-
kes. Stengiamės kaip galima
labiau apjungti apylinkes ben-
dram labui –lietuvybės išlai-
kymui ir puoselėjimui. Manau,
kad į tokį lietuvių bendruome-
nių vienijimą daugiau pastan-
gų turėtų įdėti ir VVA. 

Nukelta į 10 psl.

Naujovėms ne visada atviras kelias

Dalyvius pasveikino LR gen. konsulas Čikagoje M. Bekešius. Prie stalo (iš k.): JAV LB VVA pirm. B. Kairienė, Krašto val-
dybos pirm. S. Šimkuvienė ir apygardos sekretorė A. Kišonaitė- Marciulevičienė.                      B. Kairienės archyvo nuotr.

Auksuolė Kišonaitė-Marciulevičienė sie-
kia suartinti bendruomenes. 

Jono Kuprio nuotr.
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iš jos išvykstančių. Pabai goje minimi tūkstančiai iš-
eivių, bent laikinai šią vasarą grįžusių į savo gimtinę
Dainų ir tautinių šokių šventės proga.

Pagaliau skaitome įdomų  kelionių aprašymą po
Kuršių marių regioną. Tai The Wall Street Journal
dienraš čio 2018.08.25–26 laidoje  išspausdintas nuo-
taikingas aprašymas apie Kur šių nerijoje esančias
vietoves. Straipsnio autorius yra Henry Wis mayer.
Aprašomą regioną sudaro 60 mylių ilgio smėlio
kopų ir  pusiasalis. Į jį persikėlęs iš Klaipėdos auto-

rius dviračiu numynė iki Nidos,
esančios netoli sienos su Rusija,
Kaliningrado sritimi. Jis aprašo
pakilimą į aukščiausią pusiasalio
vietą, siekiančią 220 pėdų. Tuo
metu oro temperatūra bu vo 90F, o
jūros – vos 61F. Autorius primena,
kad Nida yra vos 700 mylių į pietus
nuo Arktikos rato. Viešbučio tar-
nautoja jam sakiusi, kad kai tik
vandens temperatūra pasiekia 64F
laipsnius, žmonės šoka į vandenį
mau dytis. Minimas milžiniškas
sau lės laikrodis, esantis kopose
prie Nidos. Jam sunku patikėti,

kad sovie tų laikais šis regionas buvo nepri eina-
mas užsienio turistams, nes čia buvo kariniai įren-
gimai. Daug senų laivelių buvo sąmoningai pa-
skandinti, kad vietiniai gyventojai būtų at bai dyti
nuo bandymo pabėgti į Švediją. 

Įdomiai aprašyta Juodkrantė su savo vilio-
nėmis turistams. Netoli jos yra Raganų kalnas. Se-
novėje čia rinkdavosi pagonys savo apeigoms ir fes-
tivaliams. Dabar čia prieglobstį randa po kalnuotą
mišką išdėstytos ir kūrybingai atliktos medinės
skulptūros. Prieš keletą metų ir man teko ten lan-

kytis. Tai tikrai išskirtinis ir atmintinas miškas, „ap-
sodintas” įvai rių raganų ir jų giminaičių skulptū-
romis. 

Įvairiomis progomis lietuviška te matika ang-
liškoje spaudoje lyg dažnėja. Rankose turiu Lietuvos
Res publikos ambasadoriaus JAV Rolan do Kriščiūno
laišką, rašytą „Wal mart” vyriausiajam vadovui
Doug McMillon dėl produktų su sovietine simbolika
platinimo. Laiške jis rei kalavo, kad sportiniai marš-
kinėliai ir kiti produktai su sovietinių laikų kū ju ir
priekalu, primenantys masinius Sovietų Sąjungos re-
žimo vykdytus gyventojų persekiojimus ir žudynes,
būtų išimti iš apyvartos. Laiške jis taip pat paminėjo,
kad praėjusiais me tais JAV prezidentas pareiškė, jog
Sovietų Sąjunga ir jos skatintas komunizmas nesi-
derino su laisvės, gerovės ir pagarbos žmonėms prin-
cipais. Per pastarąjį šimtmetį komunistiniai režimai
pasaulyje išžudė daugiau nei 100 milijonų žmonių,
o dau gelį kitų pavergė ir išnaudojo. Amba sadorius
dar priminė, kad 2008 m. Europos Parlamentas priė-
mė rezoliuciją, kad stalinizmas ir nacizmas yra
karo nusikaltimai prieš žmoniją. Netrukus spaudo-
je teko skaityti, kad „Walmart” įžeidžiančias prekes
tuoj pat išėmė iš apyvartos. Puiku!

Šį kartą nekalbame apie mieste lių
savaitraščius, bet apie milijonus
skaitytojų turinčią pasaulinio garso

spaudą: The New York Times, The Wall
Street Journal ir The Economist. Po ran-
ka turiu tris per mėnesį šiuose leidiniuo-
se spausdintus straipsnius apie Lietuvą ir
lietuvius.

2018.08.09 laidoje The New York Times
atspausdinto Jada Yuan kelio nių į Estiją ir Lietuvą
aprašymą. Tai 24-ta ir 25-ta jos aplankytos vietovės
iš 52-jų numatytų šiems metams.  Pra džioje autorė
kviečia įsivaizduoti du milijonus žmonių, nusi-
driekusių per 420 mylių ir dainuojančių laisvės
dai nas. Tai Baltijos kelias 1989 m. Ji, atvy kusi į Ta-
liną ir Vilnių, Estijos ir Lietuvos sostines, šiemet
švenčian čias 100 metų Nepriklausomybės su kaktį,
pamini šių šalių okupacijas, ku linarines įdomy-
bes, girą ir alų. 

Toliau Jada Yuan rašo,
kad abi sostinės turi gražius
senamiesčius ir daug įvairo-
vių lankytojams. Neiš vengta ir
klaidų. Įdėta didelė Kryžių
kalno nuotrauka, pažymint,
kad tas kalnas yra Vilniuje. Ta-
čiau aprašyme autorė aiškina,
kad truko dvi su puse valandos
iki to Kryžių kalno nuvykti. Ji
tuo pačiu skaitytojų prašo to
kalno nesumaišyti su Trijų
kryžių kalnu Vil niuje. Prisi-
menami stalinizmo lai kai ir
deportacijos į Sibirą.  Minimi
„Miško broliai”.

Staiga, lyg žaibas iš gied-
ro dangaus, užvedamas savo-
tiškas Lietuvos žydų tragedijos
aptarimas. Primena ma, kad
iki Antrojo pasaulinio karo
žydai Vilniuje ir šalyje turėjo daug įtakos ir pagar-
bos. Visas trečdalis Vilniaus miesto gyventojų buvo
žy dai. Visa tai pasikeitė, kai žydus iš žudė „daugiausia
entuziastiški lietuviai savanoriai, įskaitant tuos, ku-
rie vėliau tapo ‘Miško broliais’”. Po poros paragra-
fų paminimi ir naciai, bet lietuviai, pasak autorės,
žudynes pradėję prieš jiems atvykstant. 

Ilgai nelaukdamas į tai sureagavo prof. Algirdas
Avižienis gerai parašytu laišku laikraščio redakto-
riui. Netrukus juo pasekė Donatas Januta, JAV LB
ryšininkas spaudai, ir jau susilaukė redakcijos at-
sakymo. Manytina, kad buvo ir daugiau pasi piktinu-
siųjų laiškų redakcijai.

Tarptautinio masto ekonomikos žurnalas The
Economist savo 2018.08.25 laidoje labai teigiamai ap-
ra šo lietuvių diasporos sostinę, pa žymėdamas, kad
Čikaga yra antras didžiausias lietuvių miestas pa-
saulyje. Žinoma, tuo teigimu persistengta, nors to-
limoje praeityje taip gal ir bu vo. Šiais laikais pačiame
Čikagos mieste priskaičiuojama vos 15,000 lietuvių,
bet čia ne vieta smulkintis.

Aprašymas pradedamas nuo Pa saulio lietuvių
centro Lemonte, tolimame Čikagos priemiestyje. Mi-
ni mas Marijus Gudynas, aiškinantis apie lietuvių iš-
eivijos istoriją. Jo tei gimu, Čikagoje yra 100,000 lie-
tuvių. Į tą skaičių gerbiamas diplomatas, be abejo,
įtraukia visus Čikagoje ir ap linkui gyvenančius tau-
tiečius. Pami nėtas romanas The Jungle ir jos hero-
jus Jurgis Rudkus.  

Toliau pristatomas Linas Gylys, Pasaulio lietu-
vių centro tarybos pir mininkas, gimęs pabėgėlių sto-
vykloje Vokietijoje, paskui gyvenęs Austra lijoje.
Rašoma, kad jam atvykus į Čikagą, tada ten gyveno
apie 300,000 lietuvių, susiorganizavusių į parapijas,
tautines mokyklas, organizacijas. Jie turėjo savo res-
toranus, parduotuves. Išskirtinai minimi laikraštis
„Draugas”, Balzeko lietuvių kultūros muziejus ir vie-
nintelė lietuvių kalba veikianti anoniminių alko-
holikų  gru pė Amerikoje, įsikūrusi Lemonte. Lei-
dinys dar pridėjo, kad, anot Pa saulio sveikatos or-
ganizacijos, lietuviai yra daugiausiai geriantys pa-
sau lyje. Po to minimos lituanistinės mo kyklos,
skautai, vasaros stovyklos, cho rai, tautinių šokių
grupės, sporti nė veikla ir Katalikų Bažnyčios veik-
la.

Pasaulio lietuvių centre jaunimas žaidžia krep-
šinį, bet retas galvoja apie gyvenimą Lietuvoje. Mi-
nima, kad beveik vienas milijonas emigrantų apleido
Lietuvą po 1990 metų. Ekonominėms sąlygoms ge-
rėjant grįž tančių į Lietuvą skaičius yra di desnis nei

Lietuva ir lietuviai 
angliškos spaudos akiratyje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

ĮLietuvą per popiežiaus Pranciškaus vizito
savaitgalį atvyks daug piligriminių turistų,
tačiau tai nėra tie svečiai, kurių vizitai la-

biau atsispindėtų ekonominiuose rodikliuose.
Vis dėlto jie svarbūs, nes atkreipia daugelio
žmonių dėmesį į šalį, teigia prie popiežiaus vi-
zito organizavimo prisidedančios įstaigos. 

„Tai dvasinių atradimų ieškantys keliau-
tojai, kurie renkasi ekonominės klasės vieš-
bučius ir savo kelionės tikslu įvardija dvasi-
nius, o ne vartotojiškus atradimus”, – ko-
mentuoja Vyriausybės atstovai.

Vis dėlto piligriminis turizmas yra svar-
bi turizmo rūšis, kasmet pasaulyje religines
vietoves aplanko apie 300 mln. turistų, pabrė-
žiama Įvaizdžio skyriaus komentare. Manoma,
kad šis skaičius ateityje tik didės, o piligri-
minių turistų amžius jaunės0. Pavyzdžiui
Krokuva, kurioje gyvena 768 tūkst. žmonių, per
metus sulaukia 12,15 mln. turistų, iš kurių 2,5
mln. yra piligrimai. 

„Šie turistai yra darnūs ir kultūrines vie-
toves puoselėjantys svečiai. Lietuva šioje sri-
tyje turi didžiulį dar neišnaudotą potencialą,
ypatingai Šiluva. Vilnius taip pat turi Gailes-
tingojo Jėzaus paveikslo originalą, nutapytą pa-
gal Šv. Faustinos regėjimus. Paveikslas pa-
saulyje yra gerai žinomas, tačiau tik nedide-
lė dalis žmonių žino, kad jis yra Vilniuje. Tuo
tarpu paveikslo kopija Krokuvoje sutraukia

milijonus piligrimų kasmet”, – teigiama Vy-
riausybės komentare.

Viešoji įstaiga „Go Vilnius“ skaičiuoja, kad
per metus Vilniuje apsilanko apie 30 tūkst. pi-
ligriminių turistų. Tačiau savaitgaliui, kai Lie-
tuvoje viešės popiežius, didelio turistų ant-
plūdžio ženklų kol kas nematyti. 

„Užimtumas Vilniaus apgyvendinimo
įstaigose rugsėjo 22–23 dienomis svyruoja
tarp 60 ir 90 proc. ir galima sakyti, kad tai
įprastas užimtumas šiam laikotarpiui. Di-
džioji dalis apgyvendinimo įstaigų dar turi lais-
vų vietų. Gali būti užimti mažesni nakvynės
namai, kai kur likę tik brangesnio tipo nu-
meriai. Apibendrinant matyti, kad rugsėjo 22–
23 dienomis dar tikrai galima rasti įvairaus
tipo nakvynės vietų”, – komentuoja „Go Vil-
nius”.

Žiūrint į privataus apgyvendinimo sekto-
rių, „AirBnB” rodo, kad iki šiol galima rasti
laisvų numerių rugsėjo 21–24 d. tiek Sena-
miestyje, tiek už jo ribų, pažymi agentūra. 

Vis dėlto neišskirtinai didelis nakvynę siū-
lančių vietų užimtumas per popiežiaus vizitą
nerodo, kad turistų skaičius išliks įprastas: ti-
kinčiųjų bendruomenės organizuoja daugelio
piligrimų nakvynes mokyklose ir panašiose
vietose.

ELTA

Artėjant popiežiaus vizitui: 
nakvynės vietų dar yra
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RY T YS

DEMI VITKUTĖ 

Rugpjūčio 24 d. istorinio Susivie nijimo lietuvių Ame-
rikoje (SLA) pastato kiemelyje New Yorke apie 130 lie-
tuvių susirinko atsisveikinti su ge ne raliniu konsulu Ju-
liumi Pranevi čiu mi, paskirtu dirbti LR ambasadoriu-
mi Indijoje. Išleistuves organizavo JAV LB New Yor-
ko miesto apylinkė, SLA ir Tautos fondas.

New Yorko, Connecticuto ir New Jersey Lie-
tuvių Bendruomenių, Švč. Mergelės Marijos
Apreiškimo parapijos, New Yorko lietuvių

skautų atstovai padėkojo J. Pranevičiui už profe-
sionalų bendradarbiavimą, pasidalijo savo prisimi-
nimais apie kartu nu veiktus darbus bei palinkėjo sėk-
mės naujose pareigose.

JAV LB New Yorko miesto apylin kės pirmi-

 ninkė Rasa Savičiūtė-Sprin dys pasi džiaugė, jog nuo
pat kadencijos pra džios generalinis konsulas palai-
kė Lietuvių Bendruomenę: „Jis dalyvavo rengi-
niuose, aktyviai prisi dėjo prie New Yorko Maironio
lietuvių mokyklos veiklos ir kiekvieną šeštadienį
pats atvesdavo savo vaikus į lietuvių mokyklą.”

Renginio metu J. Pranevičius taip pat buvo ofi-
cialiai paskirtas Dr. V. Kudirkos lituanistinės mo-
kyklos (New  Jersey) ambasadoriumi. „Da bar esu am-
basadorius kvadratu”, – juokavo savo misiją New Yor-
ke bai giantis generalinis konsulas. 

J. Pranevičius padėkojo visiems už jo gražų ir
draugišką priėmimą, sakė, jog per šiuos metus pra-
turtėjo ne vien naujagimiu šeimoje, bet taip pat di-
deliu būriu draugų bei daugybe žinių. „New Yorkas
mums buvo labai gyvas, dinamiškas laikotarpis, ku-
ris be abejonės paliks neišdildomą įspū dį ir gilų pėd-
saką mūsų visos šeimos istorijoje”. 

Konsulas ragino ir toliau tęsti lietuvybės sklai-
dos ir puoselėjimo darbą: „Tai padeda Lietuvai,
kuri yra čia, neatitrūkti nuo Lietuvos, kuri yra tenai
už vandenyno. Mūsų gimti nė visą laiką turi būti
mūsų širdyse, galvose ir darbuose. Mes su šeima iš
Amerikos išvažiuojame turbūt dar di desni lietuviai
negu atvažiavome. Ačiū jums už tai”.

Per išlydėtuves J. Pranevičius pristatė nese-
niai į LR generalinį konsulatą atvykusią diplomatę
Gitaną Skripkaitę, kuri jam išvykus laikinai atliks
generalinio konsulo funkcijas, kol bus paskirtas nau-
jasis Lietuvos generalinio konsulato New Yorke va-
dovas. J. Pranevičius paprašė priimti G. Skripkaitę
ir jos šeimą taip pat draugiškai, kaip ir jį.

„O mes susitiksime kažkur kitur, kažkaip tai
kitaip, ir neabejoju, kad susitiksime vasaromis
Vilniuje”, – atsisveikinimo kalbą baigė J. Prane-
 vičius.

JOVITA BELIAK

Garbingas išleistuves organizavo JAV 
New Yorko Lietuvių Bendruomenė, 

SLA ir Tautos fondas. 

„Turiu ambicijų ir planų padaryti tai, ką, įsi-
vaizduoju, reikia padaryti. Noriu išvažiuodamas
jaustis taip, kad ką galėjau, tą padariau. Jaustis, kad
prisidėjau prie ambicingesnių tikslų Amerikos-
Lietuvos suartinimo, Lietuvos ekonominio gyveni-
mo skatinimo. Jeigu tai įvyks, aš būsiu visiškai lai-
mingas”, – dar šių metų pradžioje interviu „Draugui”
kalbėjo Ju lius Pranevičius. Šiandien jis džiau giasi
nuveiktais darbais, pasiektais rezultatais ir papildytu
būriu draugų, tačiau kuklinasi sakydamas: „Jei bū-
čiau viską padaręs, sakyčiau, kad nepakankamai am-
bicingus pla nus buvau išsikėlęs”. 

„Manau prisi dėjau, kad konsulatas vis dau-
giau dė mesio skirtų ekonominei diplomatijai, kad
Lietuva sėkmingiau pasinaudotų didelėmis gali-
mybėmis, egzistuojančiomis čia. Galime pasidžiaug -
ti, kad Amerikos dėmesys saugumo situacijai mūsų
regione auga, ekonominiai ryšiai plečiasi ir vis dau-
giau turistų iš JAV aplanko Lietuvą. Mums yra la-
bai svarbu išnaudoti ry šius su iš Lietuvos kilusiais
ameri kie čiais – kalbu tiek apie etninius lietuvius,
tiek ir iš Lietuvos kilusius žydus (litvakus), tiek ir
kitų tautybių žmones. Jie yra puikiausias tiltas tiek
plėtojant ekonominius, tiek ir kul tūrinius projektus
ar universitetų bendradarbiavimą”, – savo darbo me-
 tus generaliniame konsulate New Yorke apibendri-
na Julius Pranevi čius. 

New Yorkas tapo namais

Amerikos didmiestyje praleisti keli metai ne tik
generaliniam konsului, bet ir visai jo šeimynai
buvo įsi mintini, kupini naujovių, iššūkių, o svar-
biausia – turtingi: čia gimė tre čioji atžala – sūnus

New Yorko lietuviai išlydėjo generalinį konsulą 

Julius Pranevičius išsiveža geriausius atsiminimus
New Yorko lietuviai nuoširdžiai pamilo visuomet besišypsantį diplomatą. Į atsisveikinimo renginį konsulas J. Pranevičius (d.) atvyko su visa šeima. 

Adomas. „Be abe jo, gaila palikti New Yorką – buvo
la bai aktyvūs, turiningi ir prasmingi me tai. Tiek aš,
tiek visa mūsų šeima susiradome daug draugų, su-
sipažinom su amerikietiška kultūra, gyve ni mo
būdu, čia jaučiamės kaip namuo se”, – apie gyveni-
mą Amerikos didmiestyje pasakojo J. Pranevičius.
„Konsulate darbas labai dinamiškas – stengiamės ne
tik padėti tautiečiams spręsti įvairius konsulinius
klau simus ar dalyvauti bendruome nės renginiuose,
bet taip pat ir plėtoti bendradarbiavimą ekonomikos,
kultūros, turizmo, švietimo  srityse, daug dėmesio rei-
kalauja istorinės atminties projektai – tai įtraukia

ir žinau, kad bent kurį laiką tikrai to trūks. Atsi-
sveikinimai ir kraustymaisi yra turbūt liūdniausia
diploma tinio darbo dalis, bet ji yra neiš vengiama. Ti-
kiuosi, kad užsimezgusios draugystės tęsis ir ateityje,
o pra dėti darbai bus sėkmingai įgyvendinti. Išsive-
žam pačius geriausius atsiminimus ir neįkainojamos
patirties”, – savo darbo patirtimi New Yorke džiau-
giasi pašnekovas.  

Lietuviškumo svarba gyvenant užsienyje

Nuolatinis naujų žinių gavimas, įvairių sričių

Mielam konsului – atsisveikinimo žodžiai ir dovanos. Demi Vitkutės nuotraukos



5DRAUGAS 2018 RUGSėJO 13 D., KETVIRTADIENIS

Atėjus rudeniui, artėja ir vienas svarbiausių bei sportiškiausių Lietu vos am-
basados renginių – Ambasa do riaus taurės krepšinio turnyras, orga-
 nizuojamas kartu su ilgamečiu partneriu – Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio
auklėjimo ir sporto sąjunga (ŠALFASS).

Šių metų, jau 15- osios, krepšinio varžybos yra skiriamos Lietuvos vals-
tybės atkūrimo 100-mečio jubiliejui ir Baltijos valstybių ir JAV par-
tne rystės chartijos, atlikusios reikšmin gą vaidmenį Lietuvai, Latvijai

ir Esti jai siekiant strateginių euroatlan tinės integracijos tikslų, 20 metų
sukakčiai. 

Ambasadoriaus taurės krepšinio turnyras tęsia ne tik gražią lietuviš -
ko krepšinio tradiciją, bet ir skatina JAV lietuvių, gyvenančių skirtinguo -
se miestuose, bendravimą, stiprina transatlantinius ryšius bei Lietuvos stra-
teginę partnerystę su Amerika – turnyre kviečiamos dalyvauti JAV ins-
titucijų krepšinio komandos, taip pat Washingtone reziduojantys diplomatai.
Krepšinio turnyro organizavi mą remia Lietuvių Fondas, Kūno kul tūros ir
sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Užsienio
reikalų ministerija.

Ambasadoriaus taurės krepšinio turnyras vyks spalio 20 d., šeštadienį,
Fort Washington vietovėje, Marylan do valstijoje, adresu – Southern Re gional
Technology and Recreation Complex, 7007 Bock Road, Fort Wa shington, MD
20744. Krepšinio turnyro pradžia – 9:00 val. ryte. Po krepši nio varžybų Lie-
tuvos ambasadoje Washingtone vyks iškilmingas visų tur nyro dalyvių pa-
gerbimas ir nuga lėtojų apdovanojimas.

Krepšinio komandų registracija vyksta iki spalio 5 d. el. paštu: rytu-
pakrante@yahoo.com arba telefonu 203-895-7147. Komandos registracijos
mokestis – 400 JAV dol. Visos lėšos bus skiriamos turnyro organizavimo
išlaidoms padengti.

Dėl papildomos informacijos ma loniai prašome kreiptis el. paštu: ta-
das.kubilius@urm.lt arba tel. 202-234-5860.

Lai mus ir toliau vienija krepšinis!

Lietuvos Respublikos ambasados inf.

pažinimas ir bendravimas su skirtin-
gais žmonėmis yra ne atsiejama dip-
lomato darbo dalis, to kia pati, kaip ir
nuolatinis gyvenamo sios vietos kei-
timas. Natūralu, jog vi sa diplomato
šeima turi judėti kartu ir prisitaiky-
ti prie naujos aplinkos bei kultūros.
Mūsų praėjusio pokal bio metu gene-
ralinis konsulas pasa kojo, jog toks
judėjimas jo šeimai yra natūralus ir jo-
kių papildomų proble mų nesudaro.
„Šeimai gyvenimas New Yorke labai
patiko – nepaisant spūsčių ir kitokių
didmiesčio nepa to gumų, čia buvo
smagu – vaikai surado daug draugų iš
viso pasaulio, pažino įvairias kultūras
ir tradicijas. Man labai svarbu, kad
vaikai turėjo galimybę lankyti litua-
nistinę New Yorko Maironio mokyklą,
dalyvavo New Yorko skautų veikloje.
O ir lydėdami mane dažnose kelionė-
se ir susitikimuose su lietuvių ben-
druomenė mis ne tik susirado naujų
draugų, bet ir sužinojo daug naujo
apie Lietuvą ir apie lietuvybę Ameri-
koje. Jauniau sias šeimos narys – sū-
nus Adomas – visą gyvenimą turės
ypatingą ryšį su šiuo miestu, nes New
Yorkas jam yra ir visuomet liks gim-
tasis miestas”, –  pabrėžė Julius Pra-
nevičius. 

Ryškiausias prisiminimas JAV – 
lietuvių bendruomenė

Dar prieš atvykdamas į New Yor-
ką Julius Pranevičius daug buvo gir-
dėjęs apie vieną didžiausių lietuvių
bendruomenių Amerikoje, todėl jos
pažinimas ir stiprinimas buvo vie na iš

konsulo siekiamybių. Akty viai ren-
giami renginiai, bendravimas po ren-
ginio ar pertraukos metu bei didelis as-
meninis dėmesys bendruomenės na-
riams buvo stipriai jaučiamas nuo
pat konsulo atvykimo į New Yorką. Su
generaliniu konsulu galėjai kalbėti
bet kuria tema, jis vi suomet nuošir-
džiai džiaugėsi kitų pasiekimais ir vi-
suomet ištiesdavo pa galbos ranką.
Kiekvieną kartą pa bendravęs su Ju-
liumi Pranevičiumi jauteisi tarsi pa-
sikrovęs geros nuotaikos ir pozityvu-
mo.

Tikriausiai dėl to daugumos ren-
ginių konsulate me tu salė buvo tiesiog
perpildyta. „Tur būt ryškiausias pri-
siminimas bus apie lietuvių bendruo-
menę JAV. Daug apie ją girdėjau ir gy-
vendamas Lie tuvoje, tačiau tik atvykus
čia supra tau jos jėgą ir išskirtinumą.
Tiesa, kad JAV gyvenantys lietuviai
yra dideli Lietuvos patriotai, o skir-
tingu laiku į JAV atvykusių tautiečių
bangos papildo viena kitą ir leidžia
sėkmingiau rūpintis tiek lietuvybės iš-
 saugojimu JAV, tiek ir prisidėti prie
Lietuvos saugumo ir gerovės didinimo.
Buvau daug girdėjęs apie Lietu vos ge-
neralinį konsulatą New Yorke ir gar-
bingą generalinio konsulo Ani ceto Si-
mučio veiklą, bet tik atvažia vęs čia ir
pabendravęs su žmonėmis supratau,
kaip tie žmonės buvo atsidavę Lietuvai
ir kokiomis sudėtingomis sąlygomis
turėjo veikti”, – lietuvių bendruome-
nės stiprumą ir vienybę pabrėžia Ju-
lius Pranevičius. „Žinoma, įspūdį pa-
liko ir pats gyveni mas ir darbas New
Yorke – šio miesto tempas, žmonių

Kviečia Ambasadoriaus taurės
krepšinio turnyras! 

įvairovė, pa galiau pati miesto šlovė ne-
palieka abejingų”, – teigė pašneko-
vas. Julius Pranevičius išskiria ir
amerikietiš kąją demokratiją, žmonių
pilietiš kumą bei bendruomeniškumą:
„Gali me ir turime daug pasimokyti
tiek patriotiškumo, tiek ir pagalbos
tiems, kuriems to reikia, bei suvokimo,
kad patys kuriam savo aplinką ir savo
valstybę”. 

Pradėjo darbuotis Indijoje

Julius Pranevičius su šeima jau at-
vyko į Indiją ir pradėjo savo naujo gy-
venimo etapą kitame žemyne. Mėgs tan-
tis iššūkius bei naujoves J. Pranevičius
nekantrauja labiau susipažinti su nau-
ja kultūra bei darbuotis naujose srity-
se. „Iššūkių tikrai netrūks – Indija
antra pagal gyventojų skaičių valstybė,

viena iš sparčiausiai augančių eko-
nomikų pasaulyje. Turime gerą pa-
grindą stiprinti bendradarbiavimą –
mus sieja kalbinis panašumas, daug iš-
kilių Lietuvos asmenybių turėjo ypa-
tingą ryšį su Indija. Mus dar labiau su-
sies gausus studentų iš Indijos būrys –
Lietuvoje mokosi arti tūkstančio Indi-
jos pilie čių. Indija mums svarbi kaip
nauja rinka Lietuvos produktams ar
pa slau goms, tuo tarpu mes Indijai esa-
 me įdomūs kaip vartai į Europos Są jun-
gos rinką. Neabejoju, kad mūsų ben-
dradarbiavimas augs ir plėsis į nau jas
sritis”, – apie naujas užduotis bei tiks-
lus pasakoja Julius Pranevi čius. Ne-
abejojame, jog naujas darbo ir gyve-
nimo etapas jam bus sėkmingas bei ly-
dimas naujų pasiekimų, saitų stipri-
nimo bei naujų galimybių atradimo.
Linkime didžiausios sėkmės! 

Pirmoji darbo diena ambasadoje.

Pranevičių šeima – jau Indijoje. Prasideda naujosios pareigos: LR ambasadorius Indijai J. Pranevičius mokslo metų pradžios renginyje Mount Carmel mo-
kykloje. J. Pranevičiaus archyvo nuotr.
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Apie Rytį Beigą išgirdau skaityda ma lie-
tuviškos žiniasklaidos atsilie pimus apie
tarptautinį mados festivalį „Apkalbos
2018”. Šis talentingas di zai neris sukėlė
tikrą ažiotažą Lietuvos mados pasaulyje.
Pradėjusi bendrauti su Ryčiu įsitikinau, kad
jis yra apdo vanotas ne tik talentu ir su-
gebėjimu reikšti unikalias idėjas savo
kuriamuo se drabužiuose, bet ir nepaprastu
nuoširdumu. 

Baigta mokykla, miestas – gi miau, augau ir gyve-
nu Kaune. Apran gos dizainą studijuoju Vilniaus dai-
lės akademijos magistrantūroje. Dirbu naktiniame
klube, kad galėčiau susi mo kėti už mokslą ir įgy-
vendinti savo idėjas.

Mėgstamiausia vieta –  Kauno rajonas, Girionių ap-
žvalgos aikštelė su kitapus esančiu vaizdu į Pažaislio
vienuolyną.

Įdomiausia knyga – skaitau garsių dizainerių au-
tobiografijas ir me muarus.

Pirma mintis nubudus rytą – mylimo žmogaus var-
das…

Gražiausia spalva – balta.
Negalėčiau gyventi be... esteti kos.

Mielas Ryti, koks buvo Tavo ke lias dizaino link? Kas
lėmė profesinį pasirinkimą? Koks Tavo credo?

Į šį klausimą norėčiau atsakyti kiek plačiau... Pir-
mais metais, kai tik pradėjau studijuoti, mano gy-
venimo credo buvo – „incognito”, buvau suintere-
suotas, kad pasauliui likčiau ne žinomas, kad pirkė-
jai ir suinteresuo ti mada žmonės pastebėtų mano ku-
riamus darbus, o ne mane kaip kū rėją. Darbuose sie-
kiau estetikos, nes ma nau, kad tai žmones priverčia
sustoti, susimąstyti ir pagalvoti. Prasi dė jus ant-
riems metams pasijutau su trikęs, pasimetęs, tai la-
bai slėgė. Su kūriau pirmąją kolekciją, pavadinau
„Dvi vei dė” – „Confused by Double”. Ši kolekcija
buvo stipri tuo, kad rūbai keitė savo išvaizdą – rytą,
einant į dar  bą, gali atrodyti vienaip, o vakare, drau-
gų kompanijoje, palydint saulę ir pasitinkant naktį,
kitaip, nors vilki tą patį drabužį. Tuo metu, sakyčiau,
mano gyvenimo credo buvo – nustebink, šokiruok ir
sužavėk auditoriją. Ši kolekcija gimė tiesiog stebint

žmo nes, jų aplinką, bendravimą, ir tai ma  ne sutrik-
dė, – pamačiau, kad žmo nės yra dviveidžiai ir neat-
viri patys sau bei kitiems. Prasidedant tretiems me-
tams nurimau, atradau save, su pra tau kas esu ir bok-
so pagalba su valdžiau savo pykčio priepuolius. Pra-
 dėjau boksuotis, atradau vidinę pusiausvyrą, ir visi
tai pastebėjo. Su laukiau palaikymo iš visų, su kuriais
bendrauju, gavau daug pagyrų, pasidariau populia-
rus, žmonės noriai su manim pradėjo bendrauti. Ne-
bebu vau slogus, sunkus ir atstumiantis. Sukūriau ko-
lekciją, kuri buvo įkvėpta bokso, deja, mano dėstytojos
ją atmetė, nepatvirtino ir teko kurti nau ją. Vėl tapau
piktas, įvyko konfliktas tarp mano grupės draugų, nu-
 stojome bendrauti. Pradėjau kapsty tis po savo praei-
tį: kas aš esu, kodėl esu, kam pasauliui reikia manęs,
jei pasaulis turi Dior, Chanel, Balmain, Lanvin, Her-
mes, Givenchy... Kolekci ja, pavadinta „Rytis Beiga tarp
Yves Saint Laurent” gimė tuo metu, kai supratau, kad
su šiuo garsiu vyru pra sidėjo mano kūrybinis kelias,
kad aš sekiau jo darbus, jo gyvenimo būdą.

Skaičiau mados žurnalus, žiū rėjau televiziją...
ir tai buvo didelė ma no paslaptis bei aistra. Šiais me-

 tais sukūriau naują kolekciją. Ji eksperimentinė –
sportiniai rankų darbo drabužiai (prancūzų. k. vête-
ments de sport haute couture). Kur damas supratau,
kad rūbas turi būti grei tas, na šus, lengvai judantis
ir lankstus. Tu riu būti geriausias, turiu į mados pa-
 saulį, kuris išgyvena stag naciją, brutalumą ir susi-
naikinimą, įnešti nau jų vėjų. 

Yves Saint Laurent – tai vyras, kuris pirmasis
pasaulyje pradėjo kur ti mirus Christian Dior ir už-
ėmė jo vietą šiuose mados namuose. Tai įkvepianti
asmenybė, nes pačiuose įtakingiausiuose namuose
pradėjo dirbti būdamas vos dvidešimt vienerių. Ir jis
tapo mano gyvenimo ved liu. Baigiamoji kolekcija yra
padėka jam. Ačiū Yves, kad supažindinai mane su šia
industrija, kad padėjai atrasti gyvenimo kelią. 

Kodėl pasirinkai studijuoti Kauno J. Vienožinskio ko-
legijos menų fakultete?

Pirmiausia dėl šios mokyklos istorijos. Tai pir-
moji Lietuvos dailės mokykla. Taip pat ir dėl to, kad
čia mokėsi ir mūsų tautos pasididžiavimas, guru –
Juozas Statkevičius. Ši asmenybė man taip pat im-

MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

Ryčio Beigos iššūkis

Dizaineris su savo modeliais. Ryčio Beigos archyvo nuotraukos

Jauno dizainerio stilius – drąsus, provokuojantis.
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ponuoja, nes tas žmogus sunkiu darbu,
talentu ir charakterio savybėmis pa-
siekė la bai daug. Lietuvoje šio kūrėjo
vardą žino visi. Fakultete yra suburtas
nuo stabus kolektyvas, kuris leido iš-
mokti daugiau nei tikėjausi. Visiems
ga liu rekomenduoti rinktis šią studijų
programą, nes dėstytojos nuostabios,
lyg draugės, lyg šeimos narės, kurios su
malonumu padės atrasti save.

Kaina naujiems prenumeratoriams:

metams – 120 dol., internetu – 99 dol.

pusmečiui – 60 dol.

ketvirčiui  – 30 dol. 

Daugiau informacijos tel. 630-805-1404 

arba el. paštu AudreyKizys@gmail.com

www.draugas.org

Geriausia  dovana – DRAUGAS
Tai pažinčių ir susitikimų vieta

Padovanokite lietuvišką pasaulį!

Kol kūrėjai-dizaineriai kovoja po Sau-
le už savo vietą, aš jiems sa vo vietą ga-
liu atiduoti ir sukurti savo saulę, kuri
švies kitaip, šildys ir bus kitokia.

Ryčio Beigos mados ,,teatras”.

Kas, Tavo akimis, yra drabu žių dizai-
neris?

Tai – vedlys, novatoriška asme ny-
 bė, tvirtas asmuo. Novatoriškumas
turi atsispindėti medžiagiškume, si lue-
tuose, kirpimuose ir pačios idėjos sklei-
dime. Tai turi būti asmuo, pasi rengęs
susidurti su priešprieša, nes mados pa-
saulio, kuris iš paviršiaus at rodo spin-
dintis ir glamūriškas, virtu vė yra juo-
da, baisi ir negailestinga... 

Ar turi mylimą drabužių dizai nerį, ku-
ris Tave tikrai įkvepia ir skatina ieškoti ne-
tradicinių kūrybos spendimų?

Tikriausiai turiu keletą, kuriais
seku ir žaviuosi... Kaip ir minėjau,
augau su Yves Saint Laurent. Šiuo
metu šių mados namų pagrindinio kū-
 rybos vadovo vietą užima Anthony
Vaccarello. Gerbiu šį kūrėją už tai,
kad nepakeitė mados namų identiteto
ir jį puoselėja.

Maison Martin Margiela – tvarios
mados pirmtakas ir garsiojo Ant verpe-
no šešeto narys. Unikali asme nybė,
buitinės apyvokos daiktus pritai kęs
madoje, ir vienintelis dizaineris, kuris
atsisakė „Haute Couture” etiketės ir su-

kūrė savo – „Demi couture”. Manau,
kad tai yra geriausias šimtmečio di-
zaineris... 

Helmut Lang – minimalizmo die-
 vas. Visi jo darbai kuklūs, įdomūs, bet
labiausiai žavi jo tendencijų nu maty-
mas. Šio dizainerio intelekto koefi-
cientas – kaip Alberto Einšteino. Vienas
didžiausių jo pranašumų, kad pirmame
plane atsiduria ne jo kuriami drabužiai,
bet žmonės, kuriuos jis pasirenka fo-
tografuoti su savo drabu žiais. Jis rodo,
kad jam labai svarbus žmogus.

Haider Ackermann – šio dizainerio
sukurta klasikinė elegancija ir raštų de-
rinimas man tiesiog kelia pa vydą, kaip
jis genialiai sujungia taš kus ir pasiekia
simbiozės. Na, ir vy ras bei žmona Rei
Kawakubo ir Yohji Yamamoto. De-
konstrukcijų meistrai. Japonų kilmės
dizaineriai, kone pa tys įtakingiausi ir
gerbiamiausi ma dos asai šioje indust-
rijoje. Žavi tuo, kad jie vieni iš nedau-
gelio mados pa sau lio atstovų pristato ir
sukuria nau jas detales kostiumuose.
Tai tik rai labai žavios asmenybės.

Ar domėdamasis skirtingų ma dos kū-
rėjų darbais, nebijai perimti jų stiliaus?

Matote, Loreta, iš jau sukurtų sti-
 lių galime kurti kitus stilius, maišyti.
Iš pat pradžių tai vadinama eklektika,
o ilgainiui tai įgauna jau ir kažkokį pa-
vadinimą. Tiesą pasakius, madoje ne-
galima bijoti nieko, nes, kaip sakoma,
jei bijai, neik į mišką.

Ar turi savų nerašytų kūrybos taisyk-
lių ir principų?

Taisyklių – ne, bet principų – taip.
Šie principai, sakyčiau, labai pa prasti,
bet daugelio žmonių pamiršti: jei konst-
ruoji, modeliuoji, eskizuoji – daryk
taip, kad niekas negalėtų at kar toti;
kuriant svarbiausia išlikti savimi, nes
kuo ilgiau žmogus išlieka savimi, tuo
labiau juo žavimasi; piešdamas kiek-
vieną liniją, naudodamas bet kokią
spalvą, naudodamas bet ko kią me-
džiagą, rašydamas kiekvieną raidę,
pagalvok, ar galėsi argumentuo ti savo
pasirinkimą. Kodėl taip mąstau? Todėl,
kad madoje esminis principas – visko,
ką darai, pagrįstumas.

Kas paskatino šiais metais da lyvauti
„Apkalbų” mados festivalyje?

Mano mūza, dėstytoja – Audronė
Šakienė. Lietuvos mados legenda, mo-
 kiusi mūsų garsųjį Lietuvos dizai nerį
Juozą Statkevičių. Tai moteris, kuri
pirmoji pradėjo dėstyti mados dizainą
Lietuvoje. Nuostabi moteris.

Po pasirodymo „Apkalbose” spauda Tau
prilipino „labiausiai provokuojančių kolek-
cijų dizainerio” etiketę. Kaip galvoji, kodėl?

Labai džiaugiuosi, kad tokią eti ketę
gavau, nes toks ir buvo mano su ma ny-
mas. Visus nustebinti, provo kuoti ir šo-
kiruoti. Be abejo, gaila, kad Lietuvoje
dar nėra profesionalių kritikų, kurie ga-
lėtų rašyti labai tiesmu kai ir drėbti tai,
ką mano, bet, manau, ateis laikas, Lie-
tuva dar tokia jauna... Galiu pasidalinti
naujienomis... Įsto jau į Vilniaus dailės
akademiją, magis trantūros studijas,
valstybės finansuojamą vietą. Šiuo per-
iodu stengsiuosi užsitarnauti nebe pro-
vokuojančio ar šokiruojančio, bet ma-
kabriško kū rėjo vardą. Noriu, kad
mano darbai ir koncepcijos patrauktų
žmonių akis ir ausis. Žmonių psicho-
logija labai keista – žmones iš prigim-
ties traukia blogis. Žinote, aš netikiu gė-
riu... Bū damas vos 23 metų jau susidū-
riau su lietuvišku pavydu ir tikra gy-
veni miška patirtimi... Pradedu tikėti,
kad man nereikia išvažiuoti į platųjį pa-
 saulį, aš platųjį pasaulį, mados eks per-
 tus, kritikus galiu pritraukti į Lietuvą.

Kokios unikalios patirties Tau suteikė
pasirody mas „Apkalbo se”?

„Apkalbos” – tai unikalus rengi nys
Lietuvoje. Už jį turime dėkoti dviem
žmonėms – Stellai Justinai Kas paravi-
čienei ir Audronei Šakie nei. Šios dvi

nuostabios moterys pa deda atsiskleis-
ti jauniesiems kūrėjams. „Apkalbos”
traukia savo pa pras tumu ir nuoširdu-
mu, jų aura – užburianti. Dizaineriai ir
modeliai bendrauja, apžiūrinėja vieni
kitų kū ri nius, dalijasi patirtimi ir įspū-
džiais. Vien tai labai smagu. „Apkal-
bos” kūrėjui suteikia pasitenkinimo.
Nuo šir džiai kviečiu į šį renginį visus,
su kuriais bendrauju.

Kas Tave domina be mados?
Mane žavi antikvariniai automo-

biliai, motociklai, sportinio stiliaus
automobiliai. Tai mano silpnybė…

Kokius tikslus keli sau, kaip drabužių
dizaineriui?

Aukščiausios kokybės ir švaros
darbuose – estetikos ir suvaldymo;
daugiasiūliškumo – drabužiai įgauna
ažūrinę išvaizdą, drabužis atrodo su dė-
tingas; magistrantūros metu tikiuo si at-
rasiu savo braižą, kuriuo išsi skirsiu iš
tų, kurie kovoja už vietą po Saule; ir
pats svarbiausias –  išlikti savimi, ta-
čiau atrasti gyvenime mentorius, gy-
venimo vedlius, mokytojus, kurie padės
būti geresniu už juos, bet prastesniu už
ateities kartą.

Kokie artimiausi Tavo planai?
Yra toks posakis: „Tu planuoji,

Dievas juokiasi”. Jaučiuosi per jaunas
kalbėti apie amžinybę, apie ateitį, kuri
mane baimina. Palinkėsiu sau vieno –
teisingo kryptingumo.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Susitarė dėl Lietuvos gynybos politikos gairių
Vilnius (Mano vyriausybė) – Su-

sitarimas apima pagrindines Lietu-
vos gynybos politikos nuostatas, tin-
kamo gynybos finansavimo užtikri-
nimą, Lietuvos kariuomenės stiprini-
mą ir personalo iššūkių sprendimą,
karo tarnybos patrauklumo bei vi-
suomenės ir valstybės institucijų at-
sparumo hibridinėms grėsmėms di-
dinimą.

Susitarimu įsipareigojama nuo-
sekliai didinti finansavimą gynybai,
kad 2030 metais krašto apsaugai būtų
skiriama ne mažiau kaip 2,5 proc. ben-
drojo vidaus produkto (BVP) – puse
procentinio punkto daugiau nei pla-
nuojama šiais metais.

Dokumentu sutariama dėl ben-
drųjų kariuomenės vystymo priorite-
tų, ypatingą dėmesį skiriant oro gy-
nybos pajėgumų ir sausumo pajėgų
vystymui, įsipareigojama užtikrinti
žvalgybos tarnybų finansavimą ir rem-
ti kibernetinio saugumo pajėgumus. 

Pripažįstant tarnybos kariuome-
nėje pridėtinę vertę visuomenės at-
sparumo ir gynybos potencialo stip-
rinimui ir įvertinus bendrą Lietuvos
kariuomenės komplektavimo, moder-
nizacijos, infrastruktūros plėtros ga-
limybių ir poreikių situaciją, sutaria-
ma, kad 2022 m. bus sprendžiama dėl
galimybės įvesti visuotinę karo prie-
volę.

Pristatė sienos su Rusija apsaugą
Vilnius (VRM inf.) – Vidaus rei-

kalų ministras Eimutis Misiūnas Lie-
tuvoje reziduojantiems Europos Są-
jungos (ES) šalių diplomatams prista-
tė sienos su Rusija apsaugą, taip pat pa-
sieniečių darbą šiame ruože.

Sieną su Rusija saugančios Vals-
tybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT)
Pagėgių pasienio rinktinės padali-
niuose lankėsi Lietuvoje reziduojančių
ES šalių ambasadoriai ir ambasadų at-
stovai, taip pat Vyriausybės pareigū-
nai. 

Rociškių ir Kudirkos Naumies-
čio, taip pat Vištyčio pasienio užkar-
dose pasieniečiai ES šalių diplomatus
ir Lietuvos pareigūnus supažindino su
VSAT veikla ir aktualijomis, valstybės
sienos su Rusija apsauga bei tam nau-
dojamomis priemonėmis ir infrast-
ruktūra. Vizito metu buvo pade-
monstruotos sienos su Rusija apsaugai
naudojamos priemonės – apsauginė
tvora, sienos stebėjimo sistema, ap-
žvalgos įrenginiai.

Vienas efektyviausių valstybės
sienos kontrolės būdų yra stebėjimo
sistemos. Tokias priemones įdiegus
prie sienos su Rusija, kur ji eina Ne-
munu, šiame ruože bandymų pažeisti
sieną ar iš Kaliningrado srities gabenti
kontrabandą beveik nepasitaiko. Ste-

bėjimo sistemos pasiteisina ir kitose
VSAT užkardose – Rociškių, Vištyčio,
Kybartų. Iš viso tokiomis moderniomis
priemonėmis šiuo metu kontroliuoja-
ma 56 proc. visos sienos su Rusija.

Pažymėtina, kad pernai maždaug
45 km sausumos atkarpose nuo triša-
lio Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos vals-
tybių sienų sankirtos taško ties Viš-
tyčiu iki Nemuno buvo pastatyta ap-
sauginė tvora,  efektyviai padedanti už-
tikrinti sienos su Rusija apsaugą.

Lietuva su Rusija sausuma ir van-
dens telkiniais turi 294,4 km ilgio sie-
ną.

Macikų lageris – mažai žinoma vieta 
Vilnius (URM inf.) – Lietuvos už-

sienio reikalų ministras Linas Linke-
vičius apsilankė Macikų nacistinės
Vokietijos karo belaisvių ir Sovietų Są-
jungos GULAG‘o lagerio objektų komp-
lekse (1941-1955) ir neseniai atrastose
masinėse šių lagerių kapavietėse Ar-
malėnuose, Šilutės rajone.

„Macikų lageris – simboliška ir
unikali vieta, nes čia, toje pačioje vie-
toje, 15 metų veikė ir nacistiniai, ir so-
vietiniai, ir karo belaisvių, ir civilių la-
geriai. Kita tokia vieta, kaip Macikai,
Lietuvoje nežinoma. Europoje panaši
vieta dar yra tik Lenkijoje. Šis komp-
leksas turi būti visapusiškai ištirtas,
tinkamai sutvarkytas ir įamžintas”, –
sakė L. Linkevičius.

Macikų lageryje kalėjo, buvo kan-
kinami ir mirė daugiau nei dvidešim-

ties šalių piliečiai. 1939-1944 metais hit-
lerinės Vokietijos okupacijos laiko-
tarpiu čia veikė karo belaisvių sto-
vykla „Stalag luft VI”, kurioje buvo ka-
linami Anglijos, Belgijos, JAV, Kana-
dos, Lenkijos, Prancūzijos, SSRS karo
belaisviai. 1944-1946 metais sovietai
čia kalino vokiečius, rumunus, veng-
rus, austrus, olandus, lenkus, čekus.

1946 metais įsteigtas GULAG‘o Ši-
lutės (Macikų) lageris, kuriame iki
1955 metų buvo kalinami neįtikę so-
vietų okupacinei valdžiai Lietuvos pi-
liečiai, tarp kurių profesoriai, dvasi-
ninkai, kultūros žmonės, ūkininkai,
taip pat moterys bei lageryje gimę jų
vaikai. Mirtingumas Macikų lageryje
buvo itin didelis – Šilutės rajone jau
yra rastos ir vis dar atrandamos ma-
sinės kapavietės.

JAV ir kitur galios lietuviškos vairuotojo teisės 
Vilnius (BNS) – Ratifikavus tarp-

tautinę konvenciją, Lietuvos gyvento-
jai, pasak susisiekimo ministro, galės
be kliūčių vairuoti automobilius dau-
giau nei 50-yje pasaulio šalių. 

Rokas Masiulis sako, kad Kelių
eismo, arba vadinamoji Ženevos kon-
vencija palengvintų lietuvių keliones

užsienyje, pirmiausia Japonijoje, JAV,
Naujojoje Zelandijoje, Tailande ir kitose
šalyse. Pasak jo, konvenciją ratifikuo-
ti skatina tai, kad užsienyje daugėja vai-
ruojančių automobilius lietuvių.

Seimas pradėjo ratifikavimo pro-
cedūrą. Toliau seimas dokumentą
svarstys rugsėjo 27 dieną.  

Tarptautinis Baudžiamasis Teismas – „pavojingas“
Washingtonas (BNS) – Ilgą laiką

buvę įtempti JAV santykiai su Tarp-
tautiniu baudžiamuoju teismu (TBT)
rugsėjo 10 dieną galutinai nutrūko, kai
ne vieną dešimtmetį juos temdę Wash-
ingtono įtarimai dėl šio teismo ir jo ju-
risdikcijos virto atviru priešiškumu ir
grasinimais imtis sankcijų, jei jis im-
sis tirti amerikiečių karių veiklą Af-
ganistane. 

Prezidento patarėjas nacionalinio
saugumo klausimais John Bolton at-
metė Hagoje įsikūrusio TBT teisėtumą.
Šis teismas buvo įkurtas  2002 metais
teisti už karo nusikaltimus ir nusi-
kaltimus žmoniškumui bei genocidą,
įvykdytus teritorijose, kur už juos at-
sakingi asmenys galėtų išvengti pa-
traukimo atsakomybėn. TBT juris-
dikciją pripažįsta 123 valstybės.    

J. Bolton tai pareiškė Rugsėjo 11-
osios teroristinių išpuolių metinių iš-
vakarėse, TBT teisėjui ruošiantis grei-
tai paskelbti sprendimą dėl prokurorų
prašymo oficialiai pradėti tyrimą dėl
karo nusikaltimų, kuriuos nuo 2003
metų gegužės Afganistane galimai
įvykdė šios šalies nacionalinės sau-

gumo pajėgos, Talibanas ir  Haqqani
tinklo kovotojai, taip pat JAV pajėgos
ir žvalgyba. Amerikiečių kariai, be
kita ko, įtariami kankinimu ir netei-
sėtu laisvės atėmimu. 

„Tarptautinis baudžiamasis teis -
mas nepriimtinai kelia grėsmę Ame-
rikos suverenitetui ir JAV nacionalinio
saugumo interesams”, – sakė J. Bolton.

Baltieji rūmai pareiškė, kad tiek,
kiek leis šalies įstatymai,  Donald
Trump administracija uždraus TBT
teisėjams atvykti į Jungtines Valstijas,
imsis sankcijų prieš jų lėšas JAV fi-
nansų sistemoje ir persekios juos bau-
džiamąja tvarka.  

„Nebendradarbiausime su TBT”,
– sakė J. Bolton ir pridūrė, kad „visais
atžvilgiais TBT mums jau yra miręs”. 

Žmogaus teisių organizacijos
griežtai pasmerkė tokią poziciją ir
sakė, jog tai yra dar vienas pavyzdys,
kaip D. Trump administracija atsisa-
ko JAV lyderystės  reikalaujant atsa-
komybės už sunkius pažeidimus 

TBT savo ruožtu pareiškė, kad ir
toliau ryžtingai dirbs, nepaisydamas
Washingtono grasinimų.

Rusijoje didžiausios karinės pratybos
Maskva (ELTA) – Rusija rugsėjo

11 dieną pradėjo didžiausias savo ka-
rines pratybas nuo 1981 metų. Ma-
nevruose „Vostok 2018” dalyvauja 300
000 karių, 36 000 šarvuočių, 1 000 lėk-
tuvų, sraigtasparnių ir dronų, taip
pat 80 karinio laivyno laivų.

Pratybos Sibire ir Rusijos Toli-
muosiuose Rytuose nėra nukreiptos
prieš jokią kitą šalį, praėjusią savaitę
Maskvoje pareiškė generalinio štabo
vadas Valerijus Gerasimovas.

Priešingai nei 2017-aisiais, Rusijos
karinė vadovybė šį kartą siekia iš-
sklaidyti kitų šalių būgštavimus. Tada
Rusija rengė pratybas prie savo vaka-

rinės sienos, o tai kaimyninės Baltijos
šalys, Lenkija ir Ukraina traktavo
kaip grėsmę. NATO kaltino Maskvą
pratyboms sutelkus daugiau karių nei
skelbta.

Šį kartą dalyvauti manevruose
pakviesta Rusijos didžioji rytinė kai-
mynė Kinija. Ši manevruose dalyvaus
su 3 000 karių ir 30 lėktuvų. Taip pat da-
lyvaus Mongolija.

NATO šį rudenį taip pat surengs
ko gero didžiausius savo manevrus nuo
Šaltojo karo. Nuo spalio 25 dienos iki
lapkričio 7-osios Norvegijoje kartu
treniruosis per 40 000 karių iš maždaug
30 NATO šalių ir jų partnerių.

JT vadovas: klimato kaita – didžiausias iššūkis
New Yorkas (ELTA) – JT genera-

linis sekretorius Antonio Guterres
ragina tarptautinę bendruomenę im-
tis aktyvesnių veiksmų kovojant su kli-
mato kaita. Pats metas „pralaužti pa-
ralyžių”, kol ne vėlu, pareiškė jis.

2015 metais pasaulio bendruome-

nė Paryžiaus klimato kaitos sutartimi
įsipareigojo klimato kaitos nulemtą
klimato šilimą apriboti iki gerokai
mažiau nei 2 laipsnių. 

„Aš jiems pasakysiu, kad klimato
kaita yra didžiausias mūsų laikmečio
iššūkis”, – pabrėžė A. Guterresas.

D. Trump vėl susitiks su Kim Jong-Un? 
Washingtonas (ELTA) – Baltųjų

rūmų duomenimis, netrukus gali įvyk-
ti dar vienas JAV prezidento Donald
Trump ir Šiaurės Korėjos vadovo Kim
Jong-Un susitikimas. D. Trump gavo
Kim Jong-Un laišką, kuriame šis pra-
šo antro susitikimo, sakė JAV prezi-
dento atstovė Sarah Sanders. Laiškas
esą buvo „pozityvus” ir „šiltas”. Dabar
svarstoma, kada pokalbiai galėtų įvyk-
ti.

Per pirmąjį susitikimą su D.
Trump birželį Singapore Kim Jong-Un

sutiko su savo šalies branduoliniu nu-
siginklavimu. Tačiau tikslesnė to de-
finicija, planas ar nusiginklavimo
kontrolės priemonės nebuvo įvardytos.

Po susitikimo D. Trump paskelbė,
kad Šiaurės Korėja nebekelia bran-
duolinio pavojaus. Tačiau sankcijos
Šiaurės Korėjai nebuvo sušvelnintos.
Prieš savo susitikimą D. Trump ir
Kim Jong-Un daug mėnesių įžeidinė-
jo vienas kitą.

Tačiau nuo praėjusios savaitės D.
Trump vėl trykšta optimizmu. 

Apsauginė tvora, šiuolaikinės apsaugos
priemonės leido žymiai sumažinti sienos pa-
žeidėjų ir kontrabandos mastus.

Etaplius nuotr. 

„Vostok 2018“ – nematyto masto Rusijos kariniai mokymai.                   YouTube nuotr.
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VERSLO N AUJIENOS

Ar mažesnis atlyginimas, ar geras vadovas? 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų rugsėjo 12 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,86 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,61 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,66 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,56 €

Į Lietuvą atvyksta Indijos tekstilės
ir prekybos bei pramonės ministrai.
Vizito metu bus aptariamos bendra-
darbiavimo su Lietuvos pramoninin-
kais galimybės, kurios duos postūmį
naujiems projektams plėtoti.

„Tikiuosi, kad vizitas bus nau-
dingas abiejų šalių verslininkams ir
ypač – Lietuvos tekstilės, farmacijos,
žemės ūkio, biotechnologijų ir atsi-
naujinančios energetikos sektorių at-
stovams, besidomintiems Indijos rin-
ka”, – sako Lietuvos pramonininkų
konfederacijos (LPK) viceprezidentas
Vidmantas Janulevičius.

Jis rugpjūčio pabaigoje susitiko su
naujuoju Indijos Respublikos nepa-
prastuoju ir įgaliotuoju ambasado-
riumi Lietuvai Tsewango Namgyalo ir
aptarė artimiausias planuojamas Lie-
tuvos ir Indijos verslo misijas bei at-
siveriančias verslo bendradarbiavi-
mo galimybes.

Kaip sakė V. Janulevičius, amba-
sadorius išskirtinai pažymėjo Lietuvos
lino pramonę, kadangi Indijoje jau-
čiamas didelis susidomėjimas šia teks-
tilės pramonės šaka. 

„Mano vyriausybė”

Indijos ministrai domisi lietuvišku linu

Bendrovių vadovai, kurie gauna ma-
žesnes algas už savo kolegas rinkoje,
yra keturis kartus labiau linkę pradė-
ti atleidinėti darbuotojus, rodo New
Yorko valstijos universiteto tyrimas.

Atsižvelgę į veiksnius, kurie ga-
lėjo daryti įtaką darbuotojų at-
leidimui (sektoriaus sąlygos,

bendrovės dydis bei rezultatai ir k.t.),
tyrėjai padarė išvadą, kad vadovai, ku-
riems mokama nepakankamai, buvo
keturis kartus labiau linkę pranešti
apie darbuotojų atleidimą.

„Kalbant apie strateginius spren-
dimus, kuriuos gali padaryti vado-
vas, kad gautų didesnį atlyginimą, at-
leidimai yra vienas iš lengviausių
sprendimų. Lyginant su kitais spren-
dimais – sujungimais ar įsigijimais –
darbuotojų atleidimui įprastai nerei-
kia akcininkų, valdybos ar prievaizdų
sutikimo. Be to, atleidimų įgyvendi-
nimas neužtrunka metų metus.  Nu-
spręsti dėl atleidimų galima per nak-
tį”, – teigia tyrėjai.

Vadovai, kaip ir visi kiti samdomi
darbuotojai, lygina savo uždarbį su ko-
legų algomis kitose bendrovėse.

Tyrėjai teigia, kad kai vadovas
gauna didesnę algą nei būdinga rin-
koje, tada polinkis atleidinėti žmones
išnyksta.

„Mes atskleidėme, kad kai vadovo
alga tampa tokia pati ar didesnė už va-
dovų kitose bendrovėse, tikimybė
skelbti atleidimus smarkiai sumažėja”,
– sako mokslininkai.

Tyrėjų teigimu, praėjus metams
po atleidimų, vadovo alga įprastai pa-
didėdavo. Tačiau tik tuo atveju, jei at-
leidus žmones, pagerėdavo bendrovės
rezultatai. 

„Nors yra atvejų, kai vadovo už-
darbis augdavo net tuo metu, kai re-
zultatai pablogėdavo, daugeliu atvejų,
jei bendrovės akcininkai negaudavo
naudos iš atleidimų, geresnio rezultato
nesulaukdavo ir vadovas”, – pastebi tu-
rėjai.

Greta Jankaitytė „Verslo žinios”

Nepakankamai apmokami vadovai labiau linkę
atleidinėti darbuotojus

Britų prabangių prekių ga-
mintoja „Burberry” taisys savo
įvaizdį ir nebedegins neparduotų
prekių bei nebeapdirbs tikro kailio.
Mados namai pastaruoju metu su-
laukė kritikos, nes, remiantis
2017/18 metų verslo ataskaita, su-
degino neparduotų rūbų už 32 mln.
eurų. To priežastimis įvardyta ga-
lima perteklinė pasiūla ir produk-
cijos klastojimo pavojus.

Dabar įmonė sieks neparduotas
prekes perdirbti ar paaukoti. Be to,
ji neapdirbs tikro kailio. Kailį iš savo
pasiūlos jau išbraukė ir kiti prabangių
prekių ženklai, pavyzdžiui, „Gucci”,
„Versace” ir „Stella McCartney”.

„Šiuolaikinė prabanga reiškia
būti socialiai ir ekologiškai atsakin-
gu”, – sakė įmonės vadovas Marco
Gobbetti. Tai esą „Burberry” labai

svarbu, tai ilgalaikės sėkmės raktas.
M. Gobbetti kaip tik dabar mėgina

iš naujo pozicionuoti prekės ženklą ir
tikisi prisivilioti dizainerį Riccardo
Tisci, kuris anksčiau „Givenchy” ma-
dos namuose kūrė  garsiausioms mu-
zikos žvaigždėms. 

ELTA

„Burberry“ nebedegins neparduotų prekių

Vandens telkiniai, kurie iki 2019
metų lapkričio 1–osios neturės savi-
ninko, gali atitekti valstybei.  

Tai numato Vandens įstatymo pa-
taisos, kurias  seimas  po pateikimo
priėmė svarstyti.  

„Vandens telkiniai, kaip ir kiti
gamtos ištekliai, turėtų būti valdomi
valstybės”, – seime sakė aplinkos mi-
nistras Kęstutis Navickas. 

Į kai kurių parlamentarų prie-
kaištus dėl jų nacionalizavimo, nes
tai prieštarauja Konstitucijai, minist-
ras tikino, kad nenumatoma privačių
vandens telkinių „privalomo išpirki-
mo, nacionalizavimo ar paėmimo prie-
volės”. 

Jis taip pat pabrėžė, kad valstybei
automatiškai neatiteks ir tie telkiniai,
dėl kurių nuosavybės vyksta  ginčai

arba nėra sutvarkyti jų nuosavybės do-
kumentai.   

Pataisos, be kita ko, numato, kad
parduodant ežerus ar  upes bei tven-
kinius, pirmumą pirkti turėtų valsty-
bė, o kaina negalėtų viršyti vidutinės
rinkos vertės. 

Seimo teisininkai įspėjo, kad nėra
jokių tokios pataisos būtinumą pa-
grindžiančių argumentų. 

„Būtų apribojama vandens telki-
nių savininkų teisė parduoti jiems
nuosavybės teise priklausančius tel-
kinius jų pačių nuožiūra pasirinktam
pirkėjui už didžiausią kainą”,  – tei-
giama Teisės departamento išvadoje.  

Dabar valstybei priklauso visi
ežerai, didesni kaip 50 hektarų. 

„Diena.lt”

Spręs bešeimininkių vandens telkinių likimą

Turistų skaičius Vilniuje auga
vis sparčiau. Per pirmąjį šių metų
pusmetį Lietuvos sostinė sulaukė 7,9
proc. daugiau svečių nei pernai šiuo
laikotarpiu – 536,9 tūkst. Auga ir nak-
vynių skaičius, kuris per pirmąjį pus-
metį pasiekė beveik milijoną – 988,2

tūkst. 
Sparčiausiai augo svečių iš Vo-

kietijos. Pastebimas didėjantis suo-
mių ir italų keliautojų skaičius. Tačiau
sumažėjo turistų iš Baltarusijos, JAV.

Vyriausybės inf.

Šiemet  Vilnių aplankė pusė milijono turistų

Dažnai kartojama mintis, kad žmo-
nės ateina dirbti dėl įmonės, o išei-
na dėl vadovo, turi realų pagrindą,
rodo naujausias tyrimas.

6iš 10 darbuotojų yra palikę darbus
ar svarsto išeiti, nes jiems nepa-
tinka jų tiesioginiai vadovai, rodo

personalo JAV paslaugų bendrovės
„Randstad” užsakyta apklausa.  

58% apklaustųjų nurodė, kad jie
sutiktų pereiti dirbti į mažiau apmo-
kamą poziciją, jeigu tik galėtų dirbti su
puikiu vadovu.

Darbuotojų apsisprendimui pa-
likti įmonę turi įtakos ir kolegos. 53%
apklaustųjų teigė ketinantys išeiti ar
jau yra išėję iš darbo, nes jų darbovietė
nesamdo arba neišlaiko gerus rezul-
tatus demonstruojančių kolegų.

Šiemet „Google” paviešino išsa-
mų nuo 2009 m. vykdytą tyrimą, ku-
riuo bandė atskleisti, kokius vadovus
labiausiai vertina „Google” darbuo-
tojai.

Pagal „Google”, geras vadovas –
tai geras mokytojas, kuris įgalina
savo komandos narius, kuria įtrau-
kiančią komandos aplinką bei rūpi-
nasi komandos narių sėkme ir asme-

Balsuos dėl paramos Lietuvai
Europos Parlamentas (EP) bal-

suos dėl to, ar skirti praėjusią vasarą
nuo liūčių nukentėjusiai Lietuvai 16,9
mln. eurų paramos. 

Ši parama iš dalies kompensuotų
pernai vasarą ir rudenį užklupusių
potvynių nuostolius.

Europarlamentarai taip pat spręs,
ar skirti paramą ir kitoms pernai nuo
stichinių nelaimių nukentėjusioms
ES valstybėms: daugiau kaip 12 mln.
eurų – nuo audrų nukentėjusiai Len-
kijai, 2,5 mln. eurų – nuo žemės dre-
bėjimo nukentėjusiai Graikijai ir dau-
giau kaip 2 mln. eurų – nuo potvynių
nukentėjusiai Bulgarijai.

2017 metais rugpjūčio-spalio mė-
nesiais iškritę gausūs krituliai sukėlė
ilgalaikę žalą ūkininkų pasėliams, dėl
to žuvo derlius 77,5 tūkst. ha plote. EK,
atsižvelgdama į tai, kad labiausiai nu-
kentėjo žieminiai pasėliai, šiai žalai

kompensuoti Lietuvos ūkininkams jau
išmokėjo 9,12 mln. eurų.

EP vertinimu, pernai vasarą ir
rudenį Lietuva buvo veikiama nuola-
tinių liūčių, kai prisotintas vandens
dirvožemis buvo nepajėgus sugerti
vandens pertekliaus. Dėl to kilo pot-
vyniai, pridarę nuostolių infrastruk-
tūrai ir žemės ūkio sektoriui.

Per kelis 2017 metų mėnesius kri-
tulių lygis Lietuvoje įprastą rodiklį vir-
šijo 280 proc. Tai lėmė, kad drenažo sis-
temos buvo perkrautos ir nepajėgė su-
sidoroti su lietumi. Liūtys tais metais
pažeidė per 100 kilometrų kelių, o 2017
m. spalio 4 d. Lietuvoje buvo paskelb-
ta ekstremali situacija.

Skaičiuojama, kad liūčių padary-
ta žala Lietuvai iš viso siekė 407,4 mln.
eurų. 

BNS

„Burberry“ nebedegins neparduotų gaminių.
YouTube nuotr. 

nine gerove.
Be to, geras vadovas pats de-

monstruoja aukštą produktyvumą,
yra orientuotas į rezultatus ir geba ge-
rai valdyti savo asmeninį laiką. Jis
geba gerai komunikuoti bei dalijasi in-
formacija.

Taip pat geras „Google” vadovas
skatina pavaldinių karjerą, aptaria jų
darbo kokybe ir rūpinasi jų profesine
sėkme. Puikus vadovas turi aiškią ko-
mandos viziją ar strategiją. Galiausiai,
jis geras bosas turi techninių įgūdžių,
kuriais remiantis gali patarti savo ko-
mandai.

Prasčiausiai vertinami vadovai
pasižymi menka kantrybe, mikrova-
dyba, emocinio intelekto trūkumu,
rodo „Google” tyrimas. Jiems rūpi tik
tai, kas susiję su darbuotojų darbu, jie
sunkiai kontroliuoja savo nuotaiką,
yra nesocialūs, mano, kad darbuotojų
karjera yra tik jų pačių reikalas.

Be to, prasti vadovai nemato savo
departamento vizijos, nes netiki, kad
su savo komanda gali pasiekti tikslus.
Galų gale, jie jaučiasi nesaugūs, jeigu
kas nors iš jų pavaldinių turi įgūdžių,
kurių neturi patys vadovai.

Greta Jankaitytė „Verslo žinios”
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Išplaukime į 
platesnius
vandenis
Atkelta iš 2 psl.

Turiu vilties, kad naujoji valdy-
ba į tai atkreips dėmesį ir bus vie-
ningesnė.

Kokie svarbiausi klausimai, jūsų aki-
mis, buvo sprendžiami rugpjūčio 25 d. su-
važiavime?

VVA suvažiavime buvo aptarti
apylinkių nuveikti darbai, suorga-
nizuoti renginiai. Pasidalinta ir at-
eities planais. Su išrinktais atsto-
vais į JAV LB Tarybą aptarti kai ku-
rie klausimai, susiję su artėjančia Ta-
rybos sesija Portlande. Pagrindinis
tikslas buvo išrinkti naują JAV LB
VVA valdybą.

Kaip išspręstas JAV LB Marquette
Parko apylinkės valdybos klausimas? Ži-
nome, kad buvo suabejota rinkimų re-
zultatais ir ankstesnė valdyba tarsi ir jau-
tėsi dar dirbanti? 

Dėl Marquette Parko apylinkės
valdybos rinkimų tik buvo sukelta
daug bereikalingo triukšmo. Išsi-
aiškinus visus nesusipratimus ir
ginčus per papildomą Marquette
Parko apylinkės valdybos posėdį,
kuris buvo surengtas rugsėjo 8 d., pa-
likta naujai išrinkta valdyba – tokios
pačios sudėties, kaip ir buvo išrink-
ta Bendruomenės metiniame susi-
rinkime, nieko nepridedant ir nieko
neatimant. Man teko naujosios val-

dybos pirmininkės pareigos, pava-
duotoja išrinkta Audra Zakaraukie-
nė, sekretore – Regina Butkus.

Kaip suprantate JAV Lietuvių Ben-
druomenės (tuo pačiu jos apygardų ir apy-
linkių) vaidmenį mūsų laikmečio sąlygo-
mis, ar skiriasi čia kartų požiūriai?

JAV LB veiklą suprantu kaip tik-
rai labai reikalingą – pirmiausia iš-
saugant lietuvių kalbą, lietuvių kul-
tūrą tarp čia atvykusių lietuvių. Ta-
čiau labai svarbu, kad apie Lietuvą
žinotume ne tik mes patys, bet ir ki-
tos čia gyvenančios tautos. Tad tu-
rime kuo labiau garsinti mūsų mažą,
tačiau tikrai vertą dėmesio šalį. Ma-
nau, reiktų rengti renginius, labiau
prieinamas kitoms tautoms ir kul-
tūroms, atrasti daugiau galimybių
pristatyti mūsų gražią Lietuvą Či-
kagos, jos priemiesčių, kitų valstijų
miestų ir miestelių festivaliuose,
mugėse ir pan. Turime išeiti į pla-
tesnius vandenis ir tuo tikslu sudo-
minti, į tai įtraukti jaunąją kartą. 

Kartų požiūriai labai skiriasi,
tačiau negalėčiau pasakyti, kad visi
pirmos ar antros bangų lietuviai
priešiški trečios bangos emigran-
tams. Manyčiau, kad bent pusė jų
mielai priima ir vertina naujus tre-
čiabangių pasiūlymus bei entuziaz-
mą. Ačiū jiems už supratingumą ir
perduodamas žinias! Siūlau ir kvie-
čiu visus nelaikyti savyje pykčio,
susivienyti, pasistengti suprasti vie-
niems kitus ir vieningai dirbti ta pa-
čia kryptimi – Vardan tos Lietuvos!

Ačiū, Auksuole, ir pačios geriausios
kloties geruose darbuose ir sumany-
muose!

Kalbėjosi Ramunė Lapas

Naujovėms ne
visada atviras
kelias
Atkelta iš 2 psl.

Tačiau kintant ir modernėjant
visuomenei, iškyla už davinys ne tik
kaip tas vertybes išsaugoti, bet ir
kaip patraukliai pritaikyti prie šian-
dienos sąlygų. Čia labai pagelbėtų
naujovių pramuštomis galvomis jau-
nimas, kaip juos pritraukti – tai mūsų
visų uždavinys.

Apžvelgdama metinę veiklą pir-
mininkė pasidžiaugė apylinkėse ruo-
šiamų renginių gausa bei jų įvairove.
Ypač visose apylinkėse išra dingai
buvo paminėta Lietuvos Ne pri klauso-
mybės šventė. Vasario 16-osios minė-
jimų metu visiems apy linkių pirmi-
ninkams buvo įteikti apygardos pa-
dėkos raštai už darbą saugant lietu-
vybę užsienyje.

Kai kurie apygardos valdybos ruo-
šiami renginiai jau tampa tradicija.
Vienas tokių – lituanistinių mo kyklų
moksleivių dailiojo skaitymo kon-
kursas, vykstantis kiekvieną pa vasarį.
Šių metų konkursas ,,Vardan tos Lie-
tuvos”, skirtas Lietuvos Ne priklau-
somybės atkūrimo 100-me čiui, vyko
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Le-
monte. Sakralinė aplinka ir jubilieji-
nė proga pritraukė didelį būrį moks-
leivių. Iniciatorė ir organizatorė Ves-
ta Valuckaitė labai pasistengė, kad
visi dalyviai liktų patenkinti. Kitas tik-
ro patriotiškumo ugdymo pavyzdys –
,,Misija – Sibiras” dalyvių lankymasis
lituanistinėse mokyklose. Jų gyvi ir
nuoširdūs pasakojimai apie ekspedi-

cijas į lietuvių tremties vietas labai su-
domino mokinius.

VVA pirmininkė pasidžiaugė sėk-
mingai organizuotais šių metų rin ki-
mais į JAV LB Tarybą. Per visus 3 apy-
gardos rajonus kandidatavo 25 kandi-
datai; vien I rajone buvo 20 kandidatų,
išrinkta 12. Iš viso per 3 ra jonus iš-
rinkta 17 narių, balsavo daugiau nei 610
narių. Čikagos apylinkė pirmą kartą
organizavo rinkimus ir sėkmingai pa-
sirodė, iškėlusi net 7 kandidatus. Wau-
kegano apylinkė, iškėlusi 4 kandidatus,
užsibrėžė tikslą, kad visus juos iš-
rinktų į Tarybą, ir tai įvykdė.

VVA valdybos narės V. Valuc kai tė
ir B. Kairienė šiais metais lankėsi Lie-
tuvoje ir kartu su 33 šalių atstovais da-
lyvavo PLB XVI Seimo sesijoje Vil-
niuje, kur vyko turiningos disku si jos
apie bendruomenių tolesnio vystymo
perspektyvas ir ryšių plėtojimą tarp
Lietuvos ir užsienio kraštų bendruo-
menių. Ypač daug dėmesio buvo skir-

Po ilgos darbo dienos – bendra vakarienė. B. Kairienės archyvo nuotr.

ta pilietybės išsaugojimo klausimui. 
Atsidėkojant už nuoširdų darbą

lietuviškoje veikloje, VVA padėkos
raštais buvo pagerbti  J. Polikaitis, S.
Šimkuvienė, A. Sruoga, VVA Kontro-
 lės komisijos pirmininkė Alvyda Gu-
dėnienė ir B. Kairienė. Wauke gano
apylinkė B. Kairienei įteikė jų pačių su-
kurtą Lietuvos 100-mečio medalį.

VVA pirmininkė taip pat pra ne šė,
kad buvo nutarta įdiegti naujovišką
apygardos valdybos rinkimų metodą,
kurį sėkmingai naudoja ki tos JAV
apygardos – valdybą sudaryti iš visų
apylinkių atstovų; tai gali būti pirmi-
ninkas ar jo pasiūlytas asmuo. Tokiu
būdu apygarda turės greitą ir tikslią in-
formaciją apie visas apylin kes, tai bus
labai geras būdas pasidalinti patirtimi.
Žinoma, naujovės ne visada lengvai
skinasi kelią, ir šį kartą kai kurie liko
nepatenkinti siūlytąja rinkimų tvarka,
ypač buvę valdybos nariai. Ateitis pa-
rodys, kas teisus, kas ne. O pokyčių tik-
rai rei kėjo. 

Naująją VVA valdybą sudaro: Elž-
bieta Ambrozaitytė, Algimantas Bar-
niškis, Alvyda Gudėnienė, Auksuolė
Kišonaitė-Marciulevičienė, Milda Ša-
tienė, Violeta Valaitytė, Vesta Valuc-
kaitė, Loreta Vician, Jolita Vilimienė
ir Deimantė Wittlief.

Artimiausias naujos valdybos už-
davinys, pasak pirmininkės, būtų at-
kurti Naperville ir Beverly Shores
apylinkes. Pastaroji buvo sukurta 1992
m., bet, nesant stiprių vadovų, greitai
susiliejo su Lietuvių klubu. Daug su-
manumo teks parodyti ir East Chicago
komandai – surasti entuziastingus va-
dovus, suburti narius į bendruomenę.

Tolesni planai

1. Jau ateina laikas pagalvoti apie
paprastesnę LB struktūrą. Kad ir šis

mūsų suvažiavimas – ar jis tik rai rei-
kalingas, ar apskritai reikalinga apy-
garda, kurios pagrindinis tikslas buvo
rinkimų į LB Tarybą organizavimas.
Šiais metais Vyriausios rinkimų ko-
misijos pirmininkė Ingri da Misevi-
čienė puikiai įrodė, kad ge riausias
bendravimas vyksta tiesiogiai su apy-
linkėmis.

2. Kultūra, sportas labai skatina
bendruomeniškumą, tad reikia dau-
giau remti šokių, dainų kolektyvus,
sporto klubus. Ir visa tai daryti su
kuo didesne LB reklama. Tokiu būdu
pritrauksime jaunimą, supažindinsime
su LB veikla.

3. Tautinių bendruomenių stip ru-
 mas yra glaudžiai susijęs su parapijų,
religinių, kultūrinių centrų gy va vimu.
Tad turime dėti visas pastangas, kad tie
centrai nesunyktų. Baž ny čios pri-
klauso vyskupijai, bet bent jau pasi-
stenkime išlaikyti kultūri nius židi-
nius, tokius kaip Jaunimo centras ir kt.

4. Svarbu suartinti bendruomenę
su Lietuva. Lietuva – ne tik geogra finė
vietovė – tai ir mūsų šaknys. Ga lima
vystyti studentų mainų programas,
populiarinti Lietuvos gaminius Ame-
rikoje, investuoti į Lietuvos įmo nes ar
net perkelti kai kurias pramo nės šakas
į Lietuvą, ką jau daro ke lios logistikos
įmonės. Lietuvoje labai stipriai išvys-
tyti telekomunikaciniai ryšiai, tuo rei-
kėtų pasinaudoti. Ban kai ir investavi-
mas beveik 100 proc. yra užvaldyti
skandinavų – kodėl mums nesukūrus
savo banko su JAV lietuvių kapitalu?
Labdara turėtų būti skiriama tikslin-
gai – tiesiogiai reikalingoms organi-
zacijoms. Turi me rotariečius, ,,Mamų
uniją”, klubą ,,Alatėja”, su kuriais rei-
kėtų glaudžiau bendradarbiauti. Kiek-
viena apy lin kė turėtų pasirinkti veik-
los kryptį pagal savo galimybes, geog-
rafinę padėtį, tos vietovės infrastruk-
tūrą. Su cepelinais ir dešrelėmis lie-
tuvybės ilgam neišlaikysim, reikia tai-
ky tis prie naujų sąlygų. 

5. Labiau bendraukime su vietos
politikais, kvieskime juos į savo ren gi-
nius, patys būkime politiškai akty vūs
tiek balsuojant vietiniuose rinki muose,
tiek per Lietuvos valdžios rin kimus.
Ypač svarbūs 2019 m. rinkimai, kai re-
ferendumo būdu bus spren džiamas pi-
lietybės klausimas.

Baigiantis suvažiavimui pirmi-
 nin kė Birutė Kairienė nuoširdžiai vi-
siems padėkojo, o naujai išrinktai val-
dybai palinkėjo darnaus, kūrybingo
darbo, Dievo palaimos, sveikatos bei iš-
tvermės darbuojantis ,,Vardan tos Lie-
tuvos”.

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos inf.

Parengė Birutė Kairienė

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto pre-
kybos svetainių „Amazon” turi labai gražią

programą, pavadinimu „Smile”, skirtą paremti pelno
nesiekiančias organizacijas? „Amazon” nuo kiekvieno pirkinio

skiria 0.5 proc. išleistos sumos jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai
nekainuoja nė cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirkti „Amazon”, įveskite smile.ama-
zon.com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir ma-
žiausia auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org
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REMKIME DRAUGO FONDĄ

www.draugofondas.org

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

Viena žuvis – du receptai

Lašiša su avokado 
ir žirnelių padažu

Reikės:
4 lašišos filė (po 150 g arba 5–6
oz)
žiupsnelio druskos
žiupsnelio citrinpipirių
šlakelio alyvuogių aliejaus ke-
pimui
1 prinokusio avokado
puodelio šaldytų žirnelių
3–4 mėtos šakelių
1/2 citrinos sulčių
1/2 skiltelės česnako

Orkaitę iš anksto įkaitinti iki
190 C (375 F).

Į kepimo formą, išklotą kepimo
popieriumi, sudėti lašišos gabaliu-
kus, pašlakstyti aliejumi, padrus-
kinti, papipirinti ir kišti į orkaitę.
Kepti 15–20 minučių.

Kol lašiša kepa, paruošti pada-
žą. Šaldytus žirnelius užpilti dide-
liu kiekiu verdančio vandens ir
palikti 3–4 minutėm, po to nukošti.

Į trintuvą suberti žirnelius, įdė-
ti avokado minkštimą, česnaką,
mėtų lapelius, įpilti citrinos sultis
ir įberti druskos. Sutrinti iki vien-
tisos masės.

Iškepusią lašišą patiekti su ką
tik pagamintu žirnelių padažu (pa-
staba: laikomas padažas gali pa-
tamsėti).

A † A
RIČARDAS BURBA 

Mirė rugsėjo 10 d. Wood-
 stock, IL.

Gimė 1955 m. kovo 16 d. Či-
kagoje.      

A. a. Ričardas buvo a. a.
Romo ir Mėtos Burbų sūnus.
Lankė Maironio lituanistinę
mokyklą, Lemonte. Buvo
Jūrų skautas, stovyklaudavo
Rako stovykloje. Šoko tauti-
nių šokių grupėje ,,Spindu-
lys”. Priklausė Šv. Kazimierio
parapijai, Gary, Indiana. Bai-
gė Western Illinois Universi-
ty ir MBA Rosary College.
Buvo Pasaulio lietuvių centro
ilgametis iždininkas ir tary-

bos narys. Su žmona dr. Linda Burbienė buvo įmonės Audiologic
Services savininkai.

Dideliame nuliūdime liko: žmona dr. Linda Burbienė, teta Rita
Martišiūnienė, dukterėčia Diana Ruzga; sūnėnai – Justinas Riškus,
jo žmona Jen ir jų vaikai Lukas ir Andrius; Ričardas Ruzga, jo žmo-
na Leslie ir jų vaikai Charlotte, Jacob, Owen ir Claire; Antanas Ruz-
ga, jo žmona Amanda ir jų vaikai Brayden ir Evan; Paulius Riškus,
jo žmona Aleksandra ir jų sūnus Mykolas; Edvardas Ruzga ir jo
žmona McKenna; Antanas Riškus; taip pat brolienė Dalia Ruzgienė,
svainis Jurgis Riškus bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionis bus pašarvotas Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte
(14911 127th St., Lemont, IL) rugsėjo 14 d., penktadienį, nuo 4 val.
p. p. iki 9 val. v. ir rugsėjo 15 d., šeštadienį, nuo 9 iki 10 val. ryto.
Šv. Mišios už jo sielą Pal. Jurgio Matulaičio misijoje bus aukoja-
mos rugsėjo 15 d., šeštadienį, 10 val. ryto. Po Mišių velionis bus pa-
laidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame artimuosius ir draugus dalyvauti atsi-
sveikinime ir  laidotuvėse.           

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com

DONATA KOVERIENĖ

Rugpjūčio 31 d. visa Lietuva šven-
tė Laisvės dieną. Kaip tik šiemet
sukako 25-eri metai, kai Rusijos

kariuomenė buvo išvesta iš Lietuvos
teritorijos. Šis svarbus jubiliejus buvo
pa minėtas ir už jūrų marių – Flori doje,
St. Petersburgo lietuvių klube. Klubo
vicepirmininkė Janina Naujo kas pa-
pasakojo, kokiomis sunkiomis politi-
nėmis derybomis prieš 25-erius metus
buvo pasiektas susitarimas su Rusija
nedelsiant iš Lietuvos teritorijos iš-
vesti okupacinę Sovietų Sąjun gos-Ru-
sijos kariuomenę. 

Janina pri mi nė, kaip nuo Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.
kovo 11 d. net trejus metus buvo kant-
riai ir dip lomatiškai kovojama, kol
pagaliau 1993 m. rugpjūčio 31 d. vėlų
vakarą pas kutinis traukinys su Rusi-
jos kariais – okupantais, nestodamas
Kenos geležinkelio stotyje, kirto sieną
ir paliko laisvą Lietuvą. Svetimos ka-
riuomenės išvedimas atvėrė galimybę
siekti narystės NATO. Janina pacita-
vo ir Prezidentės Dalios Grybaus kai-
 tės žodžius: „Tie 25 metai mus moko
vieno – jei valstybė ir jos žmonės turi

Nebegrįžkit, okupantai

valią, tikslą ir siekia laisvės, tai lais-
vė visada bus pasiekta”.

Ta proga klubo pirmininkė Dalė
Gotceitas paskelbė rinkliavą Lietu vių
Fondui, ir klubo nariai dosniai auko-
jo. 

Donata Koverienė – St. Petersburgo
lietuvių klubo korespondentė

Lietuvių klubo vicepirmininkė Janina Nau-
jokas.

Lašiša su 
peletrūno padažu

Reikės:
4 lašišos filė
1 šaukšto aliejaus
maltų juodųjų pipirų, druskos.
2 šaukštų susmulkintų peletrūno la-
pelių
1 nedidelio baltojo svogūno
6 šaukštų grietinėlės
2 puodelių šparaginių pupelių
petražolių ir citrinos skiltelių pa-
puošimui
išvirtų bulvių (nebūtinai)

Lašišą padruskinti, papipirinti. Svo-
gūną supjaustyti šiaudeliais. Šparagines
pupeles apvirti.

Keptuvėje įkaitinti aliejų ir apkep-
ti lašišos gabaliukus iš abiejų pusių – po
2–3 min. Apkeptą žuvį sudėti į kepimo
formą, pabarstyti peletrūnu, užberti
svogūno, užpilti grietinėlės.

Greta kepsnių sudėti apvirtas špa-
ragines pupeles, jas padruskinti, papi-
pirinti.

Kepti iš anksto įkaitintoje iki 180 C
(350 F) orkaitėje 12–15 minučių.

Pabarstyti kapotomis petražolėmis
ir išdėlioti į lėkštes. Patiekti su citrinos
skiltele ir, jei norite, šviežiai virtomis
bulvėmis.

Skanaus!

Jūsų Indrė

FLORIDA
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PAS MUS
IR

APLINK MUS

� Rugsėjo 18 d., antradienį, 6:30 val. p.
p. Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) pa-
talpose, 307 W 30th Street, New York, NY
10001, Aistė Žemaitienė ir Augustinas Že-
maitis pristatys projetą ,,Tikslas Amerika” –
papasakos apie savo atrastas lietuviškas vie-
tas Amerikoje.

� Kviečiame visą New Yorko lietuvių ben-
druomenę į teatralizuotą pamoką – spekta-
kį visai šeimai ,,Žalia gyva”, kurį pristato te-
atras ,,Teatriukas”. Režisierė – Agnė Sun-
klodaitė, scenografė  – Giedrė Brazytė.
Trukmė 45 min. Įėjimas – auka. Edukacinis
spektaklis istorine tema bus rodomas rugsėjo
22 d., šeštadienį, 12:30 val. p. p. Švč. Mer-
gelės Marijos Apreiškimo bažnyčios salėje,
70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211.
Daugiau informacijos:  vilkau72@gmail.com
(Rasa Sprindys).

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

� Rugsėjo 29 d., šeštadienį, 8 val. v. ,,Sie-
los” galerijoje (Lietuvių dailės muziejuje, Le-
monte) – penktojo meno sezono atidarymo
jungtinė paroda ir Kino muzikos koncertas,
dalyvaujant Rūtai Pakštaitei-Cole, Sigutei Mi-
kalauskaitei-Garšanovei ir Dainai Sku-
džinskaitei. Vaišės. Visi laukiami.

� Rugsėjo 30 d. 5 val. p. p. Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejuje vyks 2018 Metų
žmogaus – LR Užsienio reikalų ministerijos
Užsienio lietuvių departamento direktoriaus
Marijaus Gudyno pagerbimo iškilmės ir po-
kylis. Kviečiame dalyvauti ir iš anksto užsi-
sakyti bilietus. Kreiptis el. paštu: info@bal-
zekasmuseum.org arba tel.: 773-582-
6500.

� ,,Draugo” laikraščio metinis pokylis vyks
spalio 14 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte, didžiojoje salėje.  Bi-
lietus užsisakykite „Draugo” administracijo-
je tel. 773-585-9500. Laukiame visų!

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

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

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

./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

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

www.draugas.org

NAUJOSE PATALPOSE!
Mount Carmel Parapijos mokyklos patalpose
kampas Withers st. and Union ave, Brooklyn NY

Niujorko Maironio Lituanistinė
Mokykla atvers duris

Rugsėjo 15d., 10 val.
2018

Mount Carmel Parapijos mokyklos patalpose
kampas Withers St. ir Union Ave, Brooklyn, NY

Rugsėjo 14 d., penktadienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
rengiama muzikologo prof. dr. Dariaus Kučinsko paskaita apie XX a
pradžioje JAV išleistus etninės muzikos ritinėlius – specalius įrašus,
skirtus groti pianola.

Profesorius, gavęs BAFF (Baltic-American Freedom Foundation) sti-
pendiją, atlieka mokslinę stažuotę ir dirba tiriamąjį darbą Balzeko lietu-
vių kultūros muziejuje. Paskaitos metu klausytojai bus supažindinti su mu-
ziejaus archyvuose saugoma muzikos kolekcija: čia surinktais lietuviškais
ritinėliais, kitais unikaliais eksponatais. Muziejus neseniai įsigijo pianolą,
todėl paskaita bus iliustruojama ritinėlių įrašais.

Spalio 6 d. 7.30 val. v. Chicago Auditorium Theatre

vienintelį kartą bus rodomas lietuviškas miuziklas 

„Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda”.
Bilietų į spektaklį galima nusipirkti kavinėse ,,Old Vilnius”,

,,Smilga”, ,,Lithuanian Plaza”, Pasaulio Lietuvių centro  (PLC)

ir Marquette Park esančioje Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-

nyčios raštinėse. 

Norintys pasiteirauti gali skambinti telefonu: 708-668-6214.

Bilietus taip pat vis dar galima užsisakyti

internetiniame puslapyje 

www.auditoriumtheatre.org/shows/legendofzygimantas/ 

Organizatoriai pasirūpino dar viena paslauga – 

žiūrovų pavežėjimu autobusais nuo PLC. 

Vietas į autobusą būtina užsisakyti iš anksto

telefonu 708-288-6662.

Kelionės į abi puses kaina – 20 dol.


