
Lietuviško „Jovarų” kaimiško alaus
mieles nuo šiol galima įsigyti ir Jung-
tinėse Valstijose – garsios aludarės Al-
donos Udrienės įmonės produkciją
JAV rinkoje platins amerikiečių alaus
gamintojai „Omega Yeast”. 

Pasak vieno iš „Omega Yeast”
įkūrėjų Mark Schwarz, tarp
„kraftinio” alaus gamintojų ir

jo mėgėjų pastebimas vis didesnis
susidomėjimas „kaimišku” alumi,
ypač pagamintu pagal unikalias
Šiaurės Europos regiono ir Baltijos
šalių aludarystės tradicijas. „Pa-
staruoju metu kaimiškas lietuviš-
kas alus sulaukia vis daugiau alaus
gurmanų dėmesio. Mes esame labai
laimingi, jog ‘lietuviško kaimiško
alaus karaliene’ tituluojama ‘Jova-
rų’ alaus daryklos vadovė Aldona
Udrienė pasirinko bendradarbiau-
ti būtent su mumis – tam, jog jos
unikali alaus mielių rūšis atkeliautų ir į JAV. Mes galime pasigirti mūsų
įmonės siūlomomis daugiau nei 75 skirtingų alaus mielių rūšimis, tarp
kurių yra tokių, kurių nerasite niekur kitur. Tad labai vertiname ir di-
džiuojamės, jog dabar savo nuolatos besiplečiančioje pasiūloje turėsime
ir puikią lietuviško kaimiško alaus mielių rūšį ‘Jovarų’”, – pasakojo
M. Schwarz, kurio įmonė laikoma viena iš pagrindinių alaus mielių
tiekėjų Šiaurės Amerikoje. 

Už savo alų sulaukusi ne vieno tarptautinio įvertinimo A. Udrie-
nė jį gamina tokiu pačiu tradiciniu būdu, kurį šimtmečiais naudoda-
vo ir jos protėviai, bei nuolatos augina tą pačią mielių rūšį.   – 10 psl.

Menininkės nuotraukose –
nykstantys miestai – 4 psl.
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Optimistas plyšauja, kad mes gyvename pačiame geriausiame pasaulyje, pesimistas nuogąstauja, kad būtent taip ir yra 
– Ray Bradbury

„Jovarų” kaimiško alaus mielės putos ir JAV 

      
New Yorke –

pirmasis
Baltijos

šalių kino
festivalis

„Omega Yeast” lankėsi ir su jos įkū-
rėju Mark Schwarz bendravo LR
generalinis  konsulas Čikagoje Mant -
vy das Be ke šius ir konsulė Ieva Dilytė. 

,,Omega Yeast” archyvo nuotr.

DEMI VITKUTĖ

Spalio 18 d. prasideda pirmasis New
Yorko Baltijos šalių kino festivalis. Ke-
turias dienas truksiančioje
kino šventėje bus paro-
dyta aštuoniolika Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos fil-
mų. Iš šių – net 7-ios JAV ir
9-ios New Yorko premjeros. 

Festivalio pagrindinio part-
nerio „Scandinavia Hou-
se” kino salėje niujorkiečiai

galės pamatyti naujausius Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos trum-
pametražius ir pilnametražius
vaidybinius, dokumentinius ir
ani macinius filmus, o festivalio
atidarymo vakarą – itin retai už Eu-
ropos ribų matomus Baltijos šalių

įsimintiniausius kino klasi-
kos darbus. 

„Šis Baltijos šalių kino
festivalis – tai yra pirmasis
mūsų trijų nedidelių vals-
tybių bandymas atsirasti
itin tirštai įvykių pripil-
dytame New Yorko kino
žemėlapyje, – sako Lie-
tuvos kultūros atašė
JAV Gražina Mich-
nevičiūtė. – Mums
visiems tikrai teko

pasukti galvas, kad parink-
tume tinkamą datą festivaliui ir ne-
susidubliuotume su kitais New Yor-
ke vykstančiais kino renginiais”.

– 4 psl. Arūnas Matelis

Lietuviškos mielės – graži puta.
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Suskystintų dujų terminalas 
Lietuvai naudingas

Laikraštis ,,The Wall Street Journal” neseniai išspausdino
straipsnį, kuris teigiamai įvertina suskystintų dujų terminalą
Lietuvoje. Tas terminalas, straipsnio autoriaus teigimu, reiš-

kia, kad Europa gali mažiau pasikliauti Rusijos tiekiamomis du-
jomis.  

Straipsnyje rašoma, kad Lietuva įsigijo suskystintų dujų ter-
minalą Baltijos jūroje 2014 metais, o Lenkija – 2016 metais. Tų
terminalų dėka abiejų kraštų energetikos išlaidos sumažėjo.
Šiedu terminalai, tikimasi, bus akstinas kitų terminalų atsira-
dimui Europoje. Naujieji terminalai dujas galės importuoti iš JAV
ir Kataro. Šiuo metu Europoje yra projektuojami šeši nauji ter-
minalai. Vokietijos energijos bendrovė RWE AG jau pasirašė
sutartį dėl suskystintų dujų terminalo Hamburgo mieste. 

JAV energetikos bendrovės, pavyzdžiui, bendrovė „Che-
niere Energy Inc.”, noriai laukia šių naujų projektų įgyvendini-
mo, nes JAV dujų kaina laikosi žemame lygyje dėl dujų per-
tekliaus. Šiais metais JAV eksportavo 9,8 milijonus tonų su-
skystintų dujų. 59 proc. eksporto buvo į Aziją ir tik 4 proc. į Eu-
ropą. Liepos mėnesį Europos Sąjunga iš Amerikos prisižadėjo
pirkti daugiau suskystintų dujų.  

Žinoma, Rusija tebelieka didžiausia dujų tiekėja Europai.
Nauja dujų vamzdžių linija „Nord Stream 2” tarp Rusijos ir Vo-
kietijos įgalins Rusiją eksportuoti dar daugiau dujų. JAV val-

džia priešinosi šiam projektui, bijodama, kad „Nord Stream 2”
dar labiau privers Europą dujas pirkti iš Rusijos ir tuo būdu
Kremliui suteiks politinio svorio bei didelių pajamų. Suskystintų
dujų terminalai atidaro galimybę kitokiu būdu įsigyti dujų ir tuo
būdu priversti Rusiją derėtis dėl kainų. Šių metų pradžioje Ru-
sijos bendrovė PAO „Gazprom” sutiko dujų kainas derinti su
Vakarų Europos šalyse vyraujančiomis kainomis. Tai įvyko, kai
Europos Sąjunga iškėlė bylą prieš „Gazprom”. Europai laivais
atsivežamos suskystintos dujos tampa pakaitalu Rusijos
vamzdžiais teikiamoms dujoms.  

Žygimantas Vaičiūnas, Lietuvos energetikos ministras, tei-
gia, kad dabar dujų tiekimas nebepolitizuotas. Anot Vaičiūno,
suskystintų dujų terminalas yra pagrindinė korta derybose su
„Gazprom”. Seniau už dujas iš Rusijos Lietuva mokėjo 20–25
proc. daugiau negu kitos Europos Sąjungos šalys. Anot Min-
daugo Jusiaus, „Klaipėdos nafta” bendrovės viršininko, su-
skystintų dujų terminalo dėka Lietuva galėjo atnaujinti dery-
bas su Rusija dėl dujų tiekimo. 2014–2018 m. Lietuvos dujų
importo išlaidos sumažėjo 22 proc., Lenkijoje tuo pačiu metu
jos sumažėjo 11 proc.        

Europos Sąjunga padėjo finansuoti suskystintų dujų ter-
minalus Lietuvoje, Lenkijoje ir Maltoje ir žada pinigus skirti pa-
našiam projektui Kroatijoje. Europos Komisijos atstovo teigi-
mu, Europos Sąjunga nori užtikrinti, kad energijos šaltiniai būtų
įvairūs ir kad nebūtų Europos Sąjungos šalies, kuri energiją gau-
na tik iš vieno tiekėjo.  

LR ambasados Washingtone inf.

Spalio 2–4 dienomis Washingtone
vyko JAV analitinio centro ,,At-
lantic Council” organizuojamas

globalus forumas strateginės komuni-
kacijos ir kovos su dezinformacija klau-
simais, kuriame dalyvavo ir Lietuvos
pareigūnų bei ekspertų delegacija.

,,Demokratinės valstybės turi tu-
rėti viską apimančią strategiją kaip ko-
voti su dezinformacija. Turime dar
labiau susitelkti ir imtis veiksmų, ku-
rie atgrasytų galimas dezinformacijos
atakas ateityje”, – sakė forume kalbė-
jęs  Lietuvos ministro pirmininko Sau-
liaus Skvernelio  patarėjas nacionali-
nio saugumo ir vidaus politikos klau-
simais Arnoldas Pikžirnis.

,,Lietuva turi ilgametę patirtį,
kaip atpažinti ir atsispirti Kremliaus
dezinformacijai. Mūsų visuomenė pati
ėmėsi veiksmų, kurie demaskavo dau-
gybę melagingų naujienų ir koordi-
nuotų informacijos atakų iš užsienio
šalių. Lietuvoje gimęs elfų judėjimas
(visuomenininkai, kovojantys prieš
Kremliaus propagandą ir dezinfor-
maciją skleidžiančius interneto tro-
lius – Red.) ar žurnalistų ir ekspertų
iniciatyva demaskuok.lt stiprina ne tik
Lietuvos, bet ir viso regiono atsparumą
propagandai iš užsienio”, – pažymėjo
premjero patarėjas.

A. Pikžirnis taip pat atkreipė dė-
mesį ir į kitas hibridines grėsmes,
įskaitant ir investicijas į strateginius
ekonomikos sektorius, kuriomis gali
būti siekiama ne ekonominių, bet po-
litinių tikslų. Pasak jo, viską apiman-
ti strategija kovoje su dezinformacija
ir kitomis hibridinėmis grėsmėmis
turi užkirti kelią kišimuisi į mūsų vi-
daus politiką ir apsaugoti mūsų vi-
suomenes, jeigu nenorime turėti dau-
giau Solisberių.

Spalio 4 d. Lietuvos ambasadoje
vyko 13-os šalių vyriausybių atstovų
diskusija apie įrankius, kurie jau eg-
zistuoja ir kurių kol kas dar trūksta
tam, kad kova su priešiška propagan-
da būtų efektyvi. Lietuvos krašto ap-
saugos viceministras Edvinas Kerza
pristatė kaip neteisėtai gaunami as-

Washingtone – Lietuvos patirtis kovojant su dezinformacija

mens duomenys gali būti panaudoti
piktavališkais tikslais.

,,Atlantic Council” jau antrus me-
tus iš eilės organizuoja forumą strate-

ginės komunikacijos klausimais, ku-
riame dalyvauja JAV Kongreso nariai,
Administracijos pareigūnai, užsienio
šalių strateginės komunikacijos va-

dovai, žymūs žurnalistai, ekspertai,
akademikai. Šiais metais forume Was-
hingtone dalyvavo ir privačios ben-
drovės, tokios kaip ,,Facebook” ar
,,Twitter”.

Forumo partneriai šiemet – Lie-
tuvos Respublikos ambasada JAV, taip
pat Jungtinės Karalystės užsienio rei-
kalų ministerija, Švedijos ambasada ir
JAV bendrovė ,,Twitter”.

Forumo paraštėse ir įvairiuose
susitikimuose JAV pareigūnams, žur-
nalistams, ekspertams buvo pristatyta
Lietuvos elfų veikla ir dezinformaciją
atskleidžiantis projektas demaskuok.lt
Šiuos Lietuvos pilietinės visuomenės
projektus pristatė NVO ,,Res Publica”
vadovas Giedrius Sakalauskas ir pro-
jekto demaskuok.lt vadovas Viktoras
Daukšas.

LR ambasados Washingtone inf. 

Lietuvos ambasadoje Washingtone diskusijos dalyvius sveikina ambasadorius Rolandas Kriščiūnas. LR ambasados Washingtone nuotraukos

Forumo panelinėje diskusijoje kalba premjero patarėjas Arnoldas Pikžirnis (antras iš d.).



Kai kam gal pasirodys šventvagiška,
jeigu pasakysiu, kad partizanų
vado, kovojančios Lietuvos gink-

luotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanaus-
ko-Vanago laidotuvės buvo šventė. Bet
pažiūrėkime – jo dukra Auksutė atrado
tėvelį, ji turės jo kapą, prie kurio galės
glaustis ir sunkią, ir džiugią valandą.
Galima tik įsivaizduoti, ką reiškia oku-
pacinės sistemos persekiotai našlaitei
po dešimtmečių paieškų atgauti tėtį! O Lietuva turės
ne tik partizanų vado kapą, bet ir visų nepalaidotų
ir išniekintų partizanų, numestų patvoriuose ir są-
vartynuose, simbolinį kapą, prie kurio galės vykti iš-
kilmingos karių, šaulių ir savanorių rikiuotės pa-
gerbiant už tėvynę žuvusiųjų atminimą. Juk generolo
Jono Žemaičio, Nepriklausomos Lietuvos pripažin-
to besipriešinančios valstybės prezidentu ir nužudyto
Maskvoje, kapo nėra išlikę. Taigi, manau, kad spalio
6 d. vyko dar viena Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo 100-mečio šventė. Tai patvirtina ir po laido-
tuvių Vilniaus gatvėse jaunimo dainuotos partizanų
dainos ir kelti tostai: „Už Vanagą!”.

Partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago
krikščioniškos laidotuvės yra pergalės ženklas vyk-
dant istorinį teisingumą, – sakė Vilniaus arkivys-
kupas Gintaras Grušas. 

Atrodo, kad jau atlaikėme Aukščiausiojo išban-
dymus. Jis įsitikino, kad esame verta malonių Die-
vo bendruomenė. Kaip kitaip paaiškinti, kad vals-
tybės atkurtos nepriklausomybės 100-mečio metais
įvyko tiek daug stebuklingų ir simbolinių įvykių – at-
rasti 1863 m. sukilimo vadų kapai, atrastas pradin-
gusiu laikytas 1918 m. Vasario 16-osios Aktas, Lietuvą
aplankė ir palaimino Popiežius Pranciškus, atrasti
bei deramai palaidoti partizaninio karo vado, Lie-
tuvos kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado Adol-
fo Ramanausko-Vanago palaikai. Mūsų tautos savi-
monės augimui, brendimui, jaunosios kartos auk-
lėjimui tai nepaprastos svarbos įvykiai. Tampame vi-
saverte visuomene, tauta, su visais istoriniais atri-
butais.

Pergalės šventė

Daug įvairiausių gražių dalykų atsidengė tomis
dienomis. Į laidotuves iš visos Lietuvos plūdo žmo-
nės – tūkstančiai jų dalyvavo laidotuvėse – vieni srau-
tais ėjo į Šv. Jonų bažnyčią atsisveikinti prie karsto,
tarp jų buvo daug jaunimo su vaikais, kiti karstą pės-
čiomis lydėjo iš Vilniaus arkikatedros į Antakalnio
kapines, trečiųjų jūra laukė pačiose kapinėse, Vals-
tybės vadovų kalnelyje, kur amžinam poilsiui atgu-
lė Lietuvos didvyrio partizano Vanago palaikai. Po
1991 m. sausio 13-ąją vandališkai nužudytų aukų lai-
dotuvių daugiau tokių iškilmingų Lietuvoje nėra
buvę. Daug kam tomis dienomis prisiminė Prezidento
Algirdo Mykolo Brazausko, kuris pirmasis atgulė Va-
dovų kalnelyje, laidotuvės. Bet tai buvo nepalygina-
ma (Bažnyčia Brazausko palaikų neįsileido į Arki-
katedrą), kaip nepalyginamos ir šios dvi asmenybės,
nors dabar kartu gulėsiančios viename kapinių plo-
te, tik priešingose jų pusėse. Tik demokratija gali leis-
ti taip įvykti, kad kartu būtų palaidotas su okupaci-
ne valdžia kolaboravusios visuomenės dalies iš-
rinktasis ir su okupacine valdžia kovojusių žmonių
vadas. Bet toks gyvenimas – jie abu liks istorijoje.

Smagu buvo šiek tiek daugiau sužinoti ir apie
partizano Vanago šeimą, pvz., kad jo anūkė tapo ne-
priklausomos Lietuvos karininke, o tai reiškia, kad
šeima ištikimai saugojo didvyrio atminimą, kad
sunkiais okupacijos ir teroro laikais neišsižadėjo jo
idealų. Pulkininkė leitenantė Inga Jancevičienė bai-
giantis laidotuvių ceremonijai kreipėsi į dalyvau-
jančius ir visus Lietuvos žmones bei valstybės va-
dovus, dėkodama už seneliui atiduotą pagarbą. „Ką
tik amžinojo poilsio atgulė paskutinis Lietuvos, ko-
vojusios prieš SSRS okupaciją, vadovas, Lietuvos lais-
vės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vadas, Lietu-
vos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16-
osios deklaracijos signataras, generolas Adolfas Ra-
manauskas-Vanagas, mano senelis. Jis savo gyveni-
mą ir gyvybę atidavė kovai už Lietuvos laisvę ir ne-
priklausomybę... Mes, artimieji, šiandien jaučiame
valstybės poziciją, kad Lietuvos laisvės kovų istori-
ja žinoma, gerbiama, nepamiršta, ir niekam nebus
leista jos klastoti. Manau, kad tai svarbu ne tik mums,
artimiesiems, ar tiems žilagalviams, kurie mena lais-
vės kovos laikus, tai labai svarbu ir jauniems Lietu-
vos žmonėms, kurie pastarąsias dvi dienas pavieniui
ar su šeimomis ir vaikais nepaliaujamu srautu Šv.
Jonų bažnyčioje ėjo ir klaupėsi prie Adolfo Rama-

nausko-Vanago karsto. Meldėsi, dėjo gėles ir dėkojo
jam už laisvę”, – kalbėjo partizano anūkė.

Simboliška ir labai svarbu buvo, kad šios dienos
– vado laidotuvių ir jo pagerbimo sulaukė jo bendra-
žygis – buvęs partizanas Juozas Jakavonis-Tigras (ne-
seniai aplankęs ir Amerikos lietuvius), kurio daly-
vavimas ir pasakojimai tiesiogiai sujungė mus su is-
torija, su partizanų karo tikrove. Jis prisiminė, kad
jo tėveliai Vanagui atstojo tėvus, kai jis su mylimąja
Birute Mažeikaite, buvusia mokine, nutarė sujungti
gyvenimus (civilinės santuokos įregistruoti jie, ži-
noma, negalėjo). Jie paprašė Jakavonių palaiminimo,
o paskui slapta buvo sujungti Nedzingės bažnyčioje
savo ryšininko, atsidavusio Lietuvai kunigo Zigmo Ne-
ciunsko-Elytės, kuris 1946 m. buvo susektas ir nuteistas
10 m. kalėti. Įdomu, kad „Draugas” 1977 m. vasario 5
d. laidoje, naudodamasis „Lietuvos Katalikų Bažny-
čios kronika”, pasakojo apie kun. Neciunsko laido-
tuves. 1956 m. grįžusio iš Sibiro (tais metais partiza-
nų vadas Vanagas buvo suimtas) ir iki 1976 m. kle-
bonavusio Kalvių parapijoje okupacinė valdžia neleido
laidoti – milicija kolūkio sunkvežimius, kurie buvo pa-
samdyti vežti karstą ir žmones, nuvarė į milicijos kie-
mą kaip neva pažeidusius taisykles. Išgelbėjo iš lagerio
grįžęs kun. A. Svarinskas. Karstas buvo įkeltas į jo
lengvąją mašiną, o kadangi buvo per ilgas ir galas ka-
bojo ore, virvėmis buvo prie mašinos pririštas. Žmo-
nės kilometrą verkdami lydėjo karstą pėsčiomis...

Tokios ir panašios asociacijos iš okupacijos metų
kilo partizanų vado Vanago laidotuvių dienomis... 

Kremliaus reakcija

Kaip prie kapo duobės sakė Lietuvos kariuo-
menės vadas gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas (ačiū
Dievui, kad į tribūnas nelindo visokie apsišaukėliai,
persidažėliai): „Jis (Vanagas. Red.) kaip pilietis prie-
šinosi okupaciniam režimui, trukdė vykdyti repre-
sijas prieš Lietuvos piliečius, stengėsi apsaugoti
žmonių pilietinę savimonę ir laisvės siekio vertybes.
Drąsi ir nuosekli Jo veikla, ryžtinga asmenybė ir at-
kaklus charakteris įkvėpdavo laisvės kovotojus, ta-
čiau kėlė didelį saugumiečių įniršį. Jo persekiojimui
buvo skirti patys geriausi agentai ir šnipai. Kelsis Lie-
tuva, mūsų jau nebebus. Joje vėl užvirs gyvenimas.
Mūsų niekas neatmins, banditų vardais vadins.

Mums bus skaudu, – prieš daugelį
metų savo dienoraštyje užrašė Tauro
apygardos partizanų kapelionas Jus-
tinas Lelešius-Grafas, kunigas, žuvęs
29-erių. Šiandien matome, kad iš dalies
jis buvo teisus, net ir atgavus Lietuvos
nepriklausomybę, dalis visuomenės
vis dar nepripažįsta partizanų didvy-
riškumo, o išdavikų ir prisitaikėlių ke-
liu nuėję kolaborantų ir išdavikų pa-

likuonys dar ir šiandien juos keikia”. Tuos, kurie ne-
laukė Lietuvos laisvės, iš už rytinės sienos remia ir
toną duoda okupacinio režimo teises perėmusios Ru-
sijos institucijos. 

Štai Rusijos Užsienio reikalų ministerijos atstovė
spaudai M. Zacharova partizanų vado Vanago lai-
dotuvių dienomis paskelbė specialų pareiškimą:
„Vilnius tęsia nesenos istorijos persvarstymo liniją,
bando pateikti ‘miško brolių’ gaujas, kurios veikė Lie-
tuvoje pokario laikais, kaip nacionalinius herojus-
kankinius. Jų rankos suteptos krauju. Šiuo atžvilgiu
negali nekelti pasipiktinimo Lietuvos valdžios spren-
dimas paskelbti šiuos metus vieno iš ‘miško brolių’
lyderių Adolfo Ramanausko atminimui. ...Ypač ci-
niška yra tai, kad A. Ramanausko-Vanago, atsakin-
go už daugelio civilių gyventojų žūtį, kapas bus ša-
lia daugiau kaip 5 tūkst. sovietų karių, žuvusių iš-
vaduojant Vilnių nuo fašistų įsibrovėlių, palaidoji-
mo vietos. Norėčiau priminti, kad teismo nuo-
sprendis dėl karo nusikaltimų, kuriuos jie vykdė
prieš neginkluotus civilius gyventojus, neturi se-
naties termino”, – rašė Rusijos pareigūnė, nors mūsų
valstybėje okupaciniai nuosprendžiai neturi teisinės
vertės. Istorikas ir politikas dr. A. Anušauskas sako,
kad tokį pareiškimą galima vertinti kaip kišimąsi į
Lietuvos reikalus, ir priminė, kad kartą šios Kremliaus
pareigūnės pranešimas jau sulaukė lietuvių atsako.
Kai praėjusių metų vasarą Rusijos URM „Facebook”
paskyroje Baltijos šalių partizanus išvadino nusi-
kaltėliais, žurnalistas Andrius Tapinas savo paskyroje
pakvietė visus lietuvius nueiti į Rusijos URM socia-
linio tinklo „Facebook” puslapį ir po šia žinute apie
Baltijos šalių partizanus palikti užrašą „Kremliau,
mūsų istorijos neperrašysi” ir reitinguoti Rusijos URM
„Facebook” paskyrą. Tūkstančiai neigiamo įvertini-
mo žinučių numušė visos Rusijos URM „Facebook” pa-
skyros reitingą viso pasaulio akivaizdoje taip, kad rusų
diplomatai turėjo iš viso išjungti reitingavimo funk-
ciją. 

Nuolatinis Lietuvos puolimas iš Rytų ir Kremliaus
pyktis dėl to, kad mes nepasiduodame, tik dar labiau
mus suvienija. 

Lietuvos Respublikos kariuomenės vado J. V.
Žuko žodžiais tariant, lenkiame prieš Jus galvas,
Tamsta Generole! Ačiū už įkvėpimą, mes nepasiduo-
dame!

Lenkiame galvas, 
Tamsta Generole
AUDRONė V. ŠKIUDAITė
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LAIŠKAI

PASTEBĖJIMAS

Pagarbiai nusiteikę džiaugiamės Lietuvos lais-
vės kovos sąjūdžio Gink luotųjų  pajėgų vado, 1949
metų Dek la racijos signataro, sovietinių bude lių nu-
kankinto Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų su-
radimu, jų iškilmingu palaidojimu. Tačiau ne-
 sma gu girdėti, kai per įvairią mū sų žiniasklaidą
dažnokai kalbama  apie jo ir kitų surastų kovoto-
jų pa laikų vadinamą  „perlaidojimą”. Jei perlaido -
jama, vadinasi jie kažkada bu vo palaidoti... Tai ne-
tiesa.

Partiza ninio karo eigoje žuvusių  ar nukan-
kintų  Lietuvos partizaninės  kovos  da lyvių, kaip
žinome, subjaurotus kū nus čekistai numesdavo lyg
paniekai miestelių aikštėse. Paskui juos  kaž kur už-
kasdavo arba kai kur net  įmesdavo į neveikiančius
šulinius ar į  ki tas vietas. Nebuvo jokio pa laidojimo,
išskyrus retus atvejus, kai patys arti mieji žuvusių
kūnus sugebėdavo pa si imti. Adolfo  Ramanaus ko-
Vanago kūnas  taip pat brutaliai buvo įmestas į duo-
bę ir užkastas. Taigi ir žodis „perlaidojimas” čia vi-
sai netinka. Vykusio partizaninio karo  Ginkluo tų-
 jų pajėgų vado, o vėliau ir Aukščiausiojo Lietuvos
laisvės kovos sąjū džio pareigūno Adolfo Rama-
nausko-Vanago palaikai buvo palaidoti, o ne per-
laidoti.

Zigmas Tamakauskas
Kaunas, Lietuva
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JOVITA BELIAK

Kokia yra miestų ateitis? Ar jie išlaikys
savo paskirtį, o gal tiesiog jų nebe-
liks? Tokį klausimą iškėlė Kristina Ju-
zaitis, rugpjūčio mėnesį savo nuotrau-
kų parodą pristačiusi Susivienijimo lie-
tuvių Amerikoje (SLA) meno galerijoje.
Besivystant skaitmeninei revoliucijai
ir spartėjant gyvenimo tempui daug
anksčiau mylėtų ir puoselėtų dalykų
pradeda nykti: kinas, spauda, tiesa... Pa-
rodoje pristatytos juodai baltos nuo-
traukos iškelia miestų egzistavimo
klausimą – ar dėl informacinės revo-
liucijos miestai praras savo paskirtį ir
taps blankiais mūsų ateities vaiduokliais
bei ilgainiui liks tik apleisti civilizacijos
paminklai?

Kristina Juzaitis, jau nuo mažų
dienų rodydama savo piešimo su-
gebėjimus, žinojo, jog menas jos

neapleis visą gyvenimą, ir tai bus sri-
tis, kurioje ji norės gilintis ir tapti pro-
fesionale. Tačiau fotografija į jos gy-
venimą atėjo ne iš karto. „Gavau sti-
pendiją Parsons School of  Design New
Yorke ir persikėliau čia gyventi būda-
ma septyniolikos metų. Įgijau vaiz-
duojamojo meno bakalauro laipsnį
iliustracijos ir grafikos srityje”, – apie
savo studijas pasakoja pašnekovė. „Pir-
miausia karjeros siekiau redakciniame
dizaine (angl. editorial design), tačiau
greitai supratau, jog turiu sugebėjimą
kurti reklamą redakcijos aplinkoje.
Nuo 1991 m. dirbau reklamos kūrybos
direktore tokiuose žinomuose leidi-
niuose kaip ‘USA Today’, ‘Esquire’, ‘Va-
nity Fair’, ‘Details’, ‘Architectural Di-
gest’ ir ‘Departures’, kuris yra ‘Ame-
rican Express’ leidinys”, – savo karje-
ros kelią trumpai pristato Kristina
Juzaitis. 

Tikriausiai K. Juzaitis ir toliau
būtų likusi žymių publikacijų akira-
tyje, tačiau prasidėjusi skaitmeninė re-
voliucija bei 2008 m. finansinis nuo-
smukis smarkiai palietė žurnalų pa-
klausą, ir žurnalai pradėjo tiesiog nyk-
ti. „Galimybės pasidarė menkos, o vi-
daus politika sugriežtėjo. Man reikėjo
surasti našesnę ir palankesnę darbo ap-
linką. Netrukus atsirado galimybė pri-
sijungti prie kūrybinės ‘L’Oreal’ ko-
mandos, ir jie man pasiūlė dirbti jų gro-
žio prekių kūrybiniu konsultantu”, –
apie karjeros pokyčius pasakoja pa-
šnekovė. Kristina Juzaitis pripažįsta,
jog jai labai pasisekė gavus galimybę

K. Juzaitis New Yorke pristatė parodą apie miestų išnykimą

visiškai pakeisti karjeros sritį – dirb-
ti mažmeninės pakuotės ir prekės
ženklo strategijos kūrime. 

Paroda Barcelonoje 
įkvėpė fotografuoti

Klausydamiesi apie Kristinos Ju-
zaitis karjerą neišgirdome jokių sąsa-
jų su vaizduojamuoju menu – fotogra-
fija. Pašnekovė skuba užbėgti už akių,
jog fotografija yra atskira tema, kur kas

jautresnė nei jos karjera. „Baigusi
universitetą aš bandžiau rasti laimę ta-
pyboje, piešime ir koliaže, bet niekaip
negalėjau rasti terpės, kuri visiškai
mane sužavėtų. 1989 m. bekeliaudama
Barcelonoje iš fotografijos parodos
‘Phantom City’ pasiėmiau katalogą,
kuriame mane sužavėjo ir įkvėpė vi-
liojantys juodai balti tuščių miestų
vaizdai. Katalogo įžangoje čekų filo-
sofas Vilem Flusser pranašavo ateitį,
kuomet įvyks informacinė revoliucija.

E-komercija pakeis miestų paskirtį ir
paliks juos kaip nenaudingus ir pa-
mirštus monumentus žmogaus be-
prasmiams siekiams ir svajonėms. Tos
nuotraukos ir ateities pranašystė liko
mano atmintyje”, – apie įkvėpimą pa-
sakoja nuotraukų parodos autorė. 

Nuo apsilankymo parodoje Bar-
celonoje praėjo nemažai metų, bet K.
Juzaitis vis negalėjo jos pamiršti, ka-
dangi metams bėgant iš tiesų ji pama-
tė, kaip stipriai informacinė revoliucija
keičia pasaulį. „2001 m. aš pradėjau stu-
dijuoti juodai balto kino fotografiją
International Center of  Photography ir
nuo to laiko lankau ten pamokas. Ne-
seniai baigiau trejų metų trukmės kla-
ses su spausdinimo meistru ir fotog-
rafu Chuck Kelton, gaminančiu trijų
vaizdų portfelius: ‘Ghost City’, ‘Don’t
Look Now’, naktinių pasmerktų van-
dens kelių fotografijas (Venecijoje ir
Gowanus Canal, Brooklyn, NY), ir
Highgate – penkerių metų žymių Lon-
dono kapinių vaizdus”, – apie įsitrau-
kimą į fotografijos meną pasakojo pa-
šnekovė. 

Pristatė pirmąją parodą

Įgijusi žinių ir patirties šiais me-
tais Kristina Juzaitis nusprendė savo
darbus pristatyti žiūrovui. Lydima
savo New Yorko bičiulių Daniaus Glins-
kio ir Juditos Sedaitis ji kreipėsi į
SLA galeriją. „Man pasisekė, ir Laimos
Mihailovich vadovaujamas komitetas
patvirtino mano pirmąją personalinę
parodą, kurią sudarė 15 želatinos si-
dabro spaudiniai (angl. silver gelatin
prints): nuotraukos iš Paryžiaus, Lon-
dono, Italijos, Ispanijos, New Yorko ir
Lietuvos”, – savo pirmąja paroda, ku-
rioje lankytojai galėjo išvysti vaizdus
iš Lietuvos – Bubių, Šventosios bei
Kauno – džiaugiasi pašnekovė. Rugp-
jūčio mėnesį vykusi mėnesio trukmės
paroda buvo kartu originalios parodos
„Phantom City”, vykstančios nuo 1989
m., pagerbimas ir nusilenkimas prieš
artėjančią ir progresuojančią skait-
meninę revoliuciją, kuri dabar ir am-
žiams pakeitė mūsų miestų veidą. „Pa-
rodos atidaryme dalyvavo daugiau
kaip 100 žmonių, tarp kurių buvo tokie
garsūs fotografai kaip Chuck Kelton,
Lynn Saville, Ebet Roberts, Richard
Rothman ir direktorius Robert Downey,
Sr. Viliuosi, kad per ateinančius metus
galėsiu pristatyti Highgate ir Venice ko-
lekcijas”, – ateities planus išduoda K.
Juzaitis, kuri viliasi, jog ir kitą parodą
patvirtins SLA. 

„Ghost City” parodos atidaryme – Laima Mihailovich ir Kris-
tina Juzaitis (d.).

Iš k.: Jennifer Muse (,,Robb Report Magazine”), Krista Fin-
ne („Departures”) ir Kristina Juzaitis.

Iš k.: Ann Capeci, rašytoja ir leidėja, Kristina Juzaitis, me-
nininkė, ir Johnathan Fabricant. 

„Kaunas Falling” Kristinos Juzaitis nuotraukos

Gowanus (Brooklyn, NY)
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New Yorko Baltijos šalių kino fes-
tivalio idėja gimė prieš dvejus
metus. Ir šios autorius yra Latvi-

jos garbės konsulas New Yorke Daris
Delins. Jis kantriai įtikinėjo lietuvius
ir estus prisijungti prie šios iniciatyvos.
„Galvojau, kaip įdomiai galima būtų
pristatyti niujorkiečiams valstybės
šimtmetį švenčiančią Latviją, – sako D.
Delins. – Mąsčiau, gal galėtume paro-
dyti kokius nors filmus, nes kino kal-
ba yra suprantama visiems. O tuomet
šmėstelėjo mintis – o kodėl ne visų tri-
jų Baltijos šalių filmus, juk visos trys
švenčia savo šimtmečius 2018-aisiais!” 

Po intensyvių derinimų, pokalbių
tarp trijų partnerių festivalis pradėjo
įgauti konkrečius rėmus. Sudaryti įdo-
mią ir patrauklią niujorkiečiams fes-
tivalio programą padėjo „Scandinavia
House” kino komanda ir nepriklauso-
mas kino ekspertas Donald Dewey.
Pristatydamas sudarytą festivalio prog-
ramą, D. Dewey sakė, jog nebuvo leng-
va iš daugybės peržiūrėtų filmų iš-
rinkti tuos, kurie sudarys festivalio ašį.
„Atrodytų, kas čia tokio išsirinkti 18
mėgstamiausių filmų?! – apie progra-
mos sudarymo iššūkius pasakoja D. De-
wey. – Tačiau, kai kandidatai yra iš tri-
jų šalių, atstovauja keturias kartas, ku-
rias skiria kone pusė šimtmečio, bei la-
bai skirtingos filmų kūrimo sąlygos –
neišvengiama, jog 18-ka mėgstamiau-
sių kitų žmonių filmų nepateks į są-
rašą. Tai yra įprastas atrankos pra-
keiksmas – jei visą laiką bandysi pa-
maloninti visus, vadinasi, kažką darai
labai labai blogai. Tad pirmiausia no-
riu pasakyti, jog New Yorko Baltijos ša-
lių kino festivalis daro viską labai la-
bai gerai”,  – šypsodamasis sako D. De-
wey, kuriam teko didysis iššūkis su-
daryti programą ir nebandyti įtikti
visiems.  

New Yorke – pirmasis Baltijos šalių kino festivalis

Virginija Vareikytė

„Beje, festivalio atidarymo vakaras
labai nestandartinis – bus pristatyti
Latvijos, Estijos ir Lietuvos klasikos fil-
mai, sukurti XX a. septintajame ir aš-
tuntajame dešimtmečiais. Iš tiesų, kino
kalba yra vienas universaliausių būdų
papasakoti mūsų trijų šalių istoriją,
pristatyti kultūrą ir tradicijas, – sako
G. Michnevičiūtė. – Ypač laukiama
New Yorko premjera – Arūno Matelio
dokumentinis filmas ‘Wonderful Losers
– A Different World’ („Nuostabieji lū-
zeriai. Kita Planeta”). Po šios vyks po-
kalbis su režisieriumi A. Mateliu ir
kino kritiku Luku Brašiškiu. Festiva-
lio svečius turėtų itin sudominti Ma-
ximilien Dejoie ir Virginijos Vareiky-
tės dokumentinė juosta ‘When We Talk
About The KGB’ („Aš už tave pakalbė-
siu”). Manau, tema itin aktuali, nes so-
vietinis laikotarpis vis dar mažai su-
voktas Vakaruose. Tad, manau, daug
kam bus įdomu padiskutuoti su pačia
Virginija po filmo peržiūros”.

Spalio 18 d. per atidarymo vakarą
žiūrovai pamatys Arūno Žebriūno
„The Devil’s Bride” („Velnio nuota-
ka”) – 1974 m. išleistą pirmąjį lietu-
višką miuziklą pagal Kazio Borutos
apysaką „Baltaragio malūnas”, latvio
Ivars Kraulitis 1964 m. dokumentinį fil-
mą „White Bells” – apie mažą mergai-
tę, kuri klajoja Rygos gatvėmis ieško-
dama katilėlių, kuriuos matė gėlių
parduotuvės lange, ir esto Andres Sööt
1968 m. dokumentinį filmą „511 Best
Photographs from Mars” – šmaikščiai
perteiktą socialinį gyvenimą, stebint
žmonių elgesį Talino kavinėse. 

Antrąją festivalio dieną žiūrovams
bus pristatyta estų režisieriaus Jaak
Kilmi 2017 m. veiksmo komedija „The
Dissidents”. Tai istorija apie tris drau-
gus, kurie, norėdami pabėgti nuo so-
vietų okupacijos, išvyksta į Švediją,
kur yra pasitinkami kaip herojai, ta-
čiau neilgam. Kitų estų režisierių – Rai-
mo Jõerand ir Kiur Aarma – 2018-ai-

siais sukurta dokumentinė juosta „Ro-
deo” su sveika ironijos doze pasakoja,
kaip 1990 m. buvo kuriama Estijos lai-
kinoji vyriausybė. 

Paskutinę festivalio dieną, spalio
21-ąją, vyks 2018 m. latvių režisierių
Lauris Ābele ir Raitis Ābele sukurto
pilnametražio dokumentinio filmo
„Baltic Tribes” premjera. Šioje doku-
mentinėje dramoje švedas Lars ke-
liauja po pagonių gentis Baltijos re-
gione. O paskutiniu New Yorko Balti-
jos šalių kino festivalio akordu pasi-
rinktas lietuvių režisierės Linos Lu-
žytės filmas „Together For Ever” („Am-
žinai kartu”). Tai kasdienio šeimos
gyvenimo trileris apie tobulą šeimą
bandančią kurti moterį. 

Visą festivalio programą galite
rasti čia https://www.balticfilmfesti-
val.com/„Nuostabieji lūzeriai. Kita Planeta” Organizatorių nuotraukos

Klaidingas adresas išgelbėjo
nuo nelaisvės

Kristinos Juzaitis fotografijoje
reikšmingą vietą užima vaizdai iš Lie-
tuvos. Nors parodos autorė gimė JAV,
Lietuva yra jos tėvų gimtinė, ir tai yra
dalis jos šeimos istorijos. „Aš vis dar
turiu giminių Lietuvoje. Per praėjusį
dešimtmetį Lietuvoje buvau tris kartus
ir norėčiau toliau ten fotografuoti.
Juk tai tokia unikali šalis, turinti tiek
istorinių aspektų. Taip pat mane labai
įkvepia kaimo vietovės ir miškai, ku-
riais Lietuva garsėja”, – apie savo ryšį
su Lietuva pasakoja pašnekovė. Pa-
klausus K. Juzaitis apie šeimos atvy-
kimą į JAV, pašnekovė atvirai pradeda
pasakoti apie praėjusio amžiaus įvy-
kius ir kaip klaidingas adresas išgel-
bėjo jos tėvą. „1940 m. pradžioje, Ant-
rojo pasaulinio karo metu, mano tėtis
ir mama gyveno Kaune. Mano tėtis An-
tanas buvo Kauno universiteto docen-
tas. Jis gyveno aukštai, aukštai ant kal-
no, kur namų numeriai buvo labai
painūs ir dažnai suklaidindavo čia at-
vykusiuosius. Dažnai atvykę pas tėtį
svečiai tiesiog pasiklysdavo”, – istori-
ją pasakoti pradeda pašnekovė. „Mano
tėtis ir mama Kazemiera buvo ištikimi
krikščionys ir priklausė intelektualų
grupei, kurie vadino save ateitininkais.
Tai atkreipė Stalino dėmesį, ir jie at-
sidūrė jo kryžkelėje. Vieną 1941 m.
birželio ankstyvą rytą mano tėtis su
draugais sunkvežimiu grįžo namo iš
vasaros saulėgrįžos šventės, kurioje jie
praleido visą naktį. Netoli namų jis pa-

matė KGB pareigūnus, kurie norėjo su-
imti mano tėtį, tačiau atvyko klaidin-
gu adresu. Iš šalies juos stebėdamas tė-
tis paragino draugus nesustoti ir va-
žiuoti toliau, kad pareigūnai jo nesu-
imtų. Netrukus jis su mama susituokė
ir pabėgo iš Lietuvos”, – pabėgimo iš
Lietuvos aplinkybes pasakoja K. Ju-
zaitis. 

Vienintelė gimusi 
Amerikos žemėje

„Jie keliavo į pietus link Vengrijos
ir tuomet į vakarus, link Austrijos, kur
juos pagavo naciai. Kai Vokietija buvo
nugalėta, jie buvo nukreipti į pabėgė-
lių stovyklą (angl. Displaced Persons
camp; DP). Galiausiai remiami gimi-
naičių jie emigravo į Kanadą, kur
gimė mano brolis Raymond ir sesuo
Diane. Mano tėtis sulaukė pasiūlymo
dirbti inžinieriumi ‘Catalytic’ įmonė-
je, kurios būstinė buvo Philadelphijo-
je, todėl šeima turėjo persikelti. Aš gi-
miau Philadelphijos priemiestyje ir
esu vienintelė šeimoje, gimusi Ame-
rikos žemėje. Mes gyvenome glaudžiai
bendradarbiavusioje lietuvių ben-
druomenėje, buvome išauginti kaip
ateitininkai. Šeštadieniais mes lankė-
me lietuviškas mokyklėles, o sekma-
dieniais eidavome į lietuvišką bažny-
čią. Kiekvieną vasarą mes praleisda-
vome lietuviškose stovyklose Kenne-
bunkporte ir Neringoje”, – savo vai-
kystę ir stiprų ryšį su lietuvių ben-
druomene pabrėžia K. Juzaitis. 

„Ghost City” fotografijų paroda

yra skirta Kristinos Juzaitis tėvams
Antanui ir Kazemierai Juzaitis, kurie
drąsiai priešinosi Stalino režimui Ant-
rojo pasaulinio karo metu, bei jų viso
gyvenimo darbui ir atsidavimui orga-
nizacijai „Ateitis”. „Abu mano tėvai il-
gai gyveno: mano mama mirė 2014 m.,
būdama 97-erių, o tėtis mirė 2015 m.,
Kalėdų išvakarėse, būdamas 99-erių.
Visi parodoje pristatyti Lietuvos vaiz-
dai buvo mano tėvų asmeninės vietos.
Kai jie paseno ir negalėjo keliauti, aš
norėjau nufotografuoti tas vietas, ku-
rias jie žinojo, ir atvežti nuotraukas,

kad galėčiau jiems parodyti”, – nuo-
traukų asmeniškumą pabrėžia parodos
autorė. K. Juzaitis bandė rasti ir tėčio
namą, tačiau jai nepavyko: „Aš bu-
vau nuvykusi į Kauną ir, vadovauda-
masi tėčio duotomis tiksliomis nuoro-
domis, ieškojau namo, kuriame jis gy-
veno 1941 m. Kuomet grįžusi paro-
džiau jam namo nuotrauką, jis prisi-
merkęs pažiūrėjo ir šiek tiek susierzi-
nęs bei nesidžiaugdamas, kad padariau
tą pačią klaidą, kuri išgelbėjo jo gyve-
nimą, pasakė: „Kristyte, tu nuėjai į
klaidingą adresą!” 

Bubiai. Kristinos Juzaitis nuotr.
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MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

PARYŽIAUS MADOS SAVAITĖ

Paskutinėmis rugsėjo dienomis
Paryžiuje vyko kasmetinė ma-
dos sa vaitė, vėl į šiandieninį ma-

dos pasaulį įpūtusi daug netikėtumų ir
naujienų. Čia buvo galima pamatyti
ne tik garsiausių mados namų kūri-
nius, bet ir mažai girdėtų dizainerių ko-
lekcijas.

Yves Saint Laurent (YSL)

Pasaulyje garsių mados namų pa-
vasario-vasaros kolekcija šiais metais
buvo įkvėpta besikeičiančių Europos
orų. Šie mados grandai savo kolekciją
pristatė gana neįprastai. Modeliai ei-
dami podiumu turėjo įveik ti tam tikras
kliūtis, pvz., per šokti dirbtinai sukur-
tas balutes. Ta čiau šalia jų puikavosi
tropikų pal mės bei manekenių užnu-
garyje likęs Eifelio bokštas. Pati YSL
kolekcija nu stebino spalvų ir siluetų
pa si rin kimu.

Rudeninės Paryžiaus ir New Yorko
mados savaitės naujovės

Vyravo balta ir raudona spal vos.
YSL mados namai pristatė gana stiprią
kolekciją su madingiausia ateinančių
metų faktūra – leopardo raštu. Tačiau
kitaip, nei kitų mados namų pristaty-
muose, „YSL” atidavė duoklę mari-
nisti nio stiliaus detalėms, kurios jau se-
niai tapo prancūziškosios mados sim-
boliu.

Christian Dior

Šiais metais „Christian Dior” pa-
stelinės ir juodos spalvos kolekcija su
legendiniu rožės motyvu buvo prista-
tyta baleto šokėjų kuriamos pa sakos
fone. Šių legendinių mados na mų ko-
lekcijos pristatyme nustebino pasi-
rinktų medžiagų įvairovė. Šilta jam
mados sezonui skirtoje kolekcijoje ka-
raliavo medvilnė, pagražinta perma-
tomu tinkleliu. Naujoje kolekcijoje vy-
ravo ir vyriškas stilius – ant podiumo
netrūko kelnių, diržu sujuo siamų lie-
menių, beformių, neįlieme nuotų švar-
kų bei laisvo kritimo pa laidinių, tin-
kamų nešioti tiek vyrams, tiek ir mo-

terims. „Dior” pavasa rio ir vasaros
sezonams pasiūlė atsi sakyti puošybos
elementų ar gerokai jų sumažinti.

Ralph & Russo

„Ralph & Russo” pasiliko ištikimi
savo braižui – šie britų namai pristatė
gėlių žiedais nubarstytą ko lekciją, ku-
riuos nutapė patys dizaineriai Tamara
Ralph ir Michaelis Rus so. Šioje aukš-
tosios mados kolekcijoje susiliejo nos-
talgija dvelkiančio XX a. aštuntojo de-

šimtmečio ir XIX a. stiliai. Jeigu „Dior”
mados namų ko lekcija dvelkė vyriškais
kvepalais, tai „Ralph & Russo” kolek-
cija buvo mo teriškumo įsikūnijimas –
podiumu žengė modeliai, pasipuošę
ilgomis, besiplaikstančiomis suknelė-
mis bei XIX a. būdingomis mini su-
knutėmis. Dizaineriai pasiekė savo
tikslą – jų kolekcijoje sau artimą mo-
delį galėjo išsirinkti ir manekenė Pet-
ra Nemco va ir netgi reperė Lil Kim,
šios kolekcijos pristatyme sėdėjusios
pirmoje eilėje.

Armani Prive

Šių metų Paryžiaus aukštosios
mados savaitėje „Armani Prive” pri ver-
tė visus prisiminti klasiką. Ciga retės
tiesumo kelnės, elegantiški ap siaustai
ir švarkai pavergė įvairių kartų mados

mylėtojus. Žinoma, karaliene šioje ko-
lekcijoje tapo juoda spalva. Ją atsvėrė
ankstesnėse „Ar ma ni Prive” kolekci-
jose pasirodę si dabro atspalviai. Di-
zaineris Giorgio Armani jau daugelį
metų yra laikomas vakarinių suknelių
karaliumi. Ir šįkart jis nenuvylė – po-
diumu žingsniavo manekenės, pasida-
binusios įspūdingo grožio ir meistriš-
kumo vakarinėmis sukniomis. Su-
knias di zaineris skoningai dekoravo
„Swa rovs ki” kristalais ir perlais.

Chanel

Paryžiaus madų savaitė negalėtų
apseiti be legendinių mados namų
„Cha nel” kolekcijos pristatymo. Di-
 zaineris Karl Lagerfeld podiumą Grand
Palais muziejuje šįkart pa vertė dra-
bužių ateljė – ant podiumo tikros siu-
vėjos matavo drabužius ir dirbo savo
darbą, o šou pabaigoje K. Lagerfeld pa-
sirodė su keturiomis ge riausiomis savo
siuvėjomis. Tai buvo padėka mote-
rims, visą laiką jį lydėjusioms kelyje į
sėkmę. „Chanel” ma dos namų rudeniui
ir žiemai skirtoje aukštosios mados ko-
lekcijoje buvo vėl galima išvysti šiuos
namus išgar sinusius tvido ir juodus
kostiu mė lius, kurie iki šių dienų yra
vieni populiariausių moteriškumo at-
ribu tų. Šiais metais Georgio Armani
mūza tapo modelio Cindy Crawfard
dukra Kaia. 

Maison Margiela

Dizaineris John Galliano ma dos
namams „Maison Margiela” su kūrė vėl
neįprastą kolekciją. Šį kartą dizaineris
šokiravo savo sugebėjimu sluoksniuo-
ti įvairius trafaretus ir audinius. J. Gal-
liano sluoksniavo viską: drabužius,
drabužio audinius ir net modelių vei-
dus (ryškūs lūpų piešiniai išmargino
manekenių veidus ir kaklą). Norint su-
prasti, ką manekenės vilkėjo, teko ge-
rai įsižiū rėti. Pirmoje kolekcijos dalyje
vyravo šviesios, ramios spalvos, o štai
antrojoje pasirodė ryškūs audiniai, iš-
piešti auksiniais dažais. Tokias spalvas
įkvėpė Stambule stovintys Topkapi
rūmai.
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NEW YORKO MADOS SAVAITĖ

Christian Siriano

Jaunasis dizaineris Christian Si-
riano sukėlė tikrą ažiotažą, kai per
New Yorko mados savaitę ant podiumo
išleido ne vien tik standartinius duo-
menis turinčias manekenes, bet ir pen-
kias „plius” dydžio manekenes. Vos tik

ant podiumo pasirodė pirmoji nestan-
dartinių formų manekenė, žiūrovai
pašėlo – ją palydėjo plojimais ir palai-
kymo šūksniais. Tokių audringų plo-
jimų nesulaukė nei vienas dizaineris
per visus New Yorko mados savaitės gy-
vavimo metus. „Christian Siriano”
madų šou buvo surengtas netrukus
po to, kai „The Washington Post” iš-
spausdino kritišką straipsnį, jog di-
zaineriai pristato rinkai nepritaikyto
dydžio drabužius – vidutinė amerikie-
tė nešioja 16–18 dydžio dra bu žius. Ta-
lentingas dizaineris at kreipė į tai dė-
mesį ir į savo kolekcijos demonstravi-
mą įtraukė normalaus sudėjimo ma-
nekenes.

Tom Ford

Garsusis amerikiečių dizaineris
Tom Ford savo kolekcijoje pristatė at-
gimusius aštuntojo dešimtmečio „še-
devrus”. Tarsi nujausdamas, kad kitais
metais vyraus būtent šio laikotarpio si-
luetai, „Tom Ford” mados namai pri-

statė krokodilo odos švar kus, kostiu-
mėlius, klasikines siauras sukneles
su pakeltais petukais ir septyniasde-
šimtųjų dvasia alsuojančius galvos ap-
dangalus. Ši kolekcija priminė mums
nostalgiškus laikus ir sugebėjo visa tai
perkelti į XX amžių.

Prabal Gurung

Azijiečių dizaineris Prabal Gu-
 rung savo naujausioje kolekcijoje ap-
jungė spalvingus įvairių tautų ir kul-
tūrų elementus. Ant podiumo vyravo
ryškių spalvų mišinys, neoni niai megz-
ti kašmyriniai drabužiai bei visai ne-
suderinami atspalviai. Ryški geltona,
žalia ir raudona spal vos vyravo kiek-
viename siluete ir labai priminė mūsų
tautinę vėliavą bei lietuvių mėgstamus
spalvų deri nius. Paklaustas dizaineris
papasakojo, kad savo kolekcija norėjo
suvie nyti viso pasaulio žmones.

Calvin Klein

Tikrojo amerikietiško braižo di zai-
 neris Calvin Klein yra vienas per ka-
miausių prekinių ženklų pasaulyje.
Ši jo kolekcija įkvėpta vandenyno,
banglentininkų ir ryklio nasrų. At-
 rodo, kad dizaineris sugebėjo sukelti
tikrą sumaištį, derindamas skirtin-
gas tematikas. Kolekcijoje dominavo

ryškios spalvos, gyvūnų raštai, gėlių
motyvai, kutų detalės. Nors kolekcija
ir pasirodė chaotiška, tačiau dizai-
 neris visa tai labai subtiliai apjungė ak-
sesuarų pagalba.

Rodarte

Geriausių draugių įkurti mados
namai „Rodarte” po kelerių metų per-
traukos vėl atgijo ir pristatė vieną
stipriausių New Yorko mados savai tės
kolekcijų. Kritikai šią kolekciją pava-

niją, nes savo klestėjimą ji išgyveno de-
vintajame dešimtmetyje. Tačiau šie
namai sugebėjo visus nustebinti ir
gana trankiai grįžti į madų pasaulį. Pa-
sak „Escada” namų atstovų, šis ženk-
las ketina prikelti savo mados namus
iš pra eities ir nustebinti visus dar ne
viena ryškia kolekcija.

Ralph Lauren

Vienas garsiausių amerikiečių di-
zainerių – Ralph Lauren atšventė 50-
ąsias savo mados namų metines ir pri-
statė romantika bei tikra amerikie-
tiška-kaubojiška dvasia dvelkiančią
rudens-žiemos kolekciją. Šioje kolek-
cijoje pasirodė ir garsus Lietuvos mo-
delis Giedrė Dukauskaitė. Dizai neris
sukneles ir blizgius sijonus derino su
dideliais megztiniais, odi nė mis striu-
kėmis bei paltais, taip išlaikydamas
amerikietišką patogių derinių tradi-
ciją. Šios kolekcijos tikslas buvo pa-
vaizduoti modernią, tačiau tradicijas
išlaikančią amerikiečių šeimą, mat
podiumu žengė ir žiūrovų širdis tirp-
dė pirmą kartą ant podiumų pasirodę
vaikai. Ralph Lauren yra vienas pa-
triotiškiausių JAV di zainerių ir vi-
suomet stengiasi išlai kyti tikrąją ame-
rikietiškąją stilistiką. 

dino „pasakiška” ir „ypač ro man tiška”.
Čia buvo galima išvysti svaiginančiai
ryškias spalvas, prabanga dvelkian-
čias ir ypatingoms šventėms skirtas ro-
mantiškas sukneles, kaspinais ir gėlių
šedevrais pa puoštus modelių plaukus.
Kolekcijai nenusileidžianti mistiška
aplinka pakerėjo net ir visko mačiusius
New Yorko mados savaitės svečius. Ši
svajinga kolekcija tik patvirtino, kaip
New Yorkas buvo pasiilgęs svajingos
„Rodarte” kūrybos.

Escada

Klasikiniai mados namai „Esca -
da”, švenčiantys 40-ąsias metines, pri-
statė itin spalvingą kolekciją, kurioje
vyravo ryškūs, elegantiški kostiumė-
liai, lietpalčiai ir vakarinės suknelės.
Šį kartą „Escada” kolekcijoje buvo ga-
lima išvysti ir įvairių spalvingų akse-
suarų. Apie „Escada” mados namus jau
kuris laikas buvo kalbama kaip apie
auksinius laikus atgyvenusią kompa-

Parengta pagal „InStyle”,
„Vogue”, „Stilius”, „Žmonės”.

Įvairių šaltinių nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Užsienyje daugės balsavimo vietų 
Vilnius (BNS, ELTA) – Seimas

ėmėsi naujos redakcijos Referendumo
įstatymo, kuriuo koreguojama refe-
rendumų organizavimo tvarka, vienas
pakeitimų – ilginamas balsavimo laikas.

Pataisomis būtų nustatyta, kas
galėtų vykdyti agitaciją, Seimui pa-
skelbus referendumą. Pagal projektą,
paskelbus privalomąjį referendumą,
Seimas turėtų galimybę pavesti Vy-
riausybei ar jos įgaliotai institucijai
valstybės biudžeto lėšomis referendu-
mo agitacijos laikotarpiu informuoti
visuomenę apie priimamo klausimo
svarbą valstybės gyvenimui.

Projekto iniciatoriai taip pat siū-
lo pailginti balsavimui skirtą laiką –
balsavimas referendumo dieną vyktų
nuo 7 iki 10 val. v. referendumo komi-

sijos nurodytoje patalpoje. Šiuo metu
balsavimas referendumo dieną vyksta
nuo 7 iki 8 val. v.

Pakeitimais būtų praplečiamas
balsavimo vietų užsienyje skaičius
sudarant galimybę steigti papildomus
balsavimo punktus. Siūloma, kad
sprendimą dėl kitų balsavimo vietų už-
sienyje tinkamumo referendumui vyk-
dyti priimtų Užsienio reikalų minis-
terija, suderinusi su Vyriausiąja rin-
kimų komisija.

Seimas svarsto su kitų metų pre-
zidento rinkimais rengti referendu-
mą dėl dvigubos pilietybės įteisinimo
per Konstitucijos pataisą.

Siūloma nustatyti, kad privaloma-
sis referendumas būtų vykdomas 2019
m. gegužės 12 d. ir 2019 m. gegužės 26 d. 

Atmetė Lietuvos skundą CŽV kalėjimo byloje
Vilnius (BNS)  – Europos Žmo-

gaus Teisių Teismas (EŽTT) atmetė
Lietuvos Vyriausybės skundą dėl
sprendimo, kad šalyje 2005–2006 metais
veikė slaptas JAV Centrinės žvalgybos
valdybos (CŽV) kalėjimas.

Penkių teisėjų kolegija nusprendė,
kad nėra pagrindo bylą perduoti per-
žiūrėti Strasbūro teismo Didžiajai ko-
legijai.

EŽTT gegužės 31 dieną paskelbė,
kad Lietuvoje 2005–2006 metais vei-
kė slaptas  CŽV kalėjimas, kur ameri-
kiečiai tardė įtariamuosius terorizmu.

Dėl neteisėto kalinimo Lietuvoje
Strasbūro teismas įpareigojo išmokė-
ti 130 tūkst. eurų kompensaciją Saudo
Arabijoje gimusiam palestiniečiui Abu
Zubaydah.

JAV pareigūnai yra sakę, kad 47
metų A. Zubaydah galėjo prisidėti prie
Rugsėjo 11-osios išpuolių Amerikoje,
tačiau jam oficialūs kaltinimai iki

šiol nėra paskelbti. Skelbiama, kad vy-
ras šiuo metu kalinamas Guantanamo
bazėje Kuboje.

Lietuvos Vyriausybės atstovai
Strasbūro teisme teigė, kad patalpose
Antaviliuose, netoli  Vilniaus turėjo
veikti žvalgybos paramos centras, o įta-
rimų sukėlusiais lėktuvais į Lietuvą
gabenti ne žmonės, bet ryšių įranga.

Emigracija kiek padidėjo dėl sezoniškumo
Vilnius (BNS) – Emigracija iš

Lietuvos pastaraisiais mėnesiais kiek
padidėjo, bet ekspertai sako, kad tai su-
siję su mokslo metų ciklu.

Statistikos departamentas prane-
šė, kad rugsėjį iš Lietuvos išvyko 3508
žmonės, imigravo 1882. Tarp išvyku-
siųjų 98 proc. buvo Lietuvos piliečiai,
tarp imigrantų didžioji dalis (68 proc.)
– užsieniečiai.

Skirtumas tarp emigrantų ir imig-

rantų rugsėjį buvo didžiausias šiais
metais. 

Lietuvos statistikos departamento
išankstiniais duomenimis, šiemet sau-
sio – rugsėjo mėnesiais iš Lietuvos
emigravo 32 tūkst. 277 nuolatiniai gy-
ventojai – 17 proc. asmenų mažiau negu
tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.

Į Lietuvą sausio–rugsėjo mėn.
imigravo 28 669 žmonės, beveik dukart
daugiau nei tuo pat metu pernai.

Vyksta kibernetinio saugumo ir gynybos pratybos
Vilnius (ELTA) – Šią savaitę Lie-

tuvoje vyksta kibernetinio saugumo ir
gynybos pratybos „Kibernetinis sky-
das 2018” ir „Gintarinė migla 2018”, ku-
riose bendrai treniruojasi valstybės
viešojo ir privataus sektorių institu-
cijos bei įmonės, Lietuvos kariuomenė
ir sąjungininkų atstovai. 

„Pastaraisiais metais situacija ki-
bernetinėje erdvėje ėmė sparčiai keis-
tis. Kibernetinės atakos tapo nauju,
moderniu pavojingu ginklu, galinčiu
paralyžiuoti ne tik atskirų įstaigų,
gamybos, prekybos, transporto, ry-

šių, elektros energijos, vandens tieki-
mo įmonių, bet ir valstybės ginkluotos
gynybos operacijas”, – sako krašto
apsaugos viceministras Edvinas Ker-
za.

Vienu metu organizuojamose Na-
cionalinio kibernetinio saugumo cent-
ro ir Lietuvos kariuomenės pratybose
užduotys yra skirtingos, tačiau pa-
grindinis dėmesys bus skiriamas visų
dalyvaujančių institucijų veiksmų
koordinacijai ir kuo efektyvesniems
sprendimams, siekiant sustiprinti Lie-
tuvos kibernetinį saugumą ir gynybą.

Priėmė Metropoliteno įgyvendinimo įstatymą
Vilnius (ELTA) – Seimas šį įsta-

tymą priėmė, siekdamas gerinti in-
vesticijų aplinką, inovacijų diegimą į
viešąjį transportą, vadovaudamasis
Europos Komisijos raginimu veiks-
mingai spręsti transporto keliamų
spūsčių ir ekologines problemas bei,
naudojant kuo mažiau žalos aplinkai

darantį transportą, pagerinti Lietu-
vos miestuose gyvenančių žmonių gy-
venimo sąlygas. 

Priimtu teisės aktu sudarytos tei-
sinės sąlygos naujos specialios viešo-
jo transporto sistemos – metropoliteno
– įgyvendinimui.

D. Trump atsiprašė B. Kavanaugh ir jo šeimos  
Washingtonas (ELTA) – Priešta-

ringai vertinamas naujasis JAV Aukš-
čiausiojo Teismo teisėjas Brett Kava-
naugh pasižadėjo būti nešališkas pos-
te. 

JAV Senatas po beprecedenčių
partinių politinių ginčų nežymia per-
svara patvirtino B. Kavanaugh Aukš-
čiausiojo Teismo teisėju. Tą pačią die-
ną jis buvo prisaikdintas neviešoje
ceremonijoje siaurame rate.

Joje JAV prezidentas Donald

Trump atsiprašė savo kandidato į tei-
sėjus. „Mūsų šalies vardu aš norėčiau
atsiprašyti Brett ir visos Kavanaugh šei-
mos už siaubingą skausmą ir kančias,
kurias jiems teko patirti”, – sakė jis.

B. Kavanaugh paskyrimo procesas
užsitęsė, nes kelios moterys metė jam
kaltinimus dėl seksualinio priekabia-
vimo. 

Spalio 9 d. B. Kavanaugh pradėjo
eiti pareigas. Jis Aukščiausiojo teismo
teisėju bus iki gyvos galvos. 

Atskleidė ir antro asmens tapatybę
Londonas (ELTA) – Grupė tiria-

mosios žurnalistikos atstovų teigia
atskleidę ir antrojo Skripalio apnuo-
dijimu įtariamo asmens tapatybę. Tai
paskelbė tyrimų tinklalapis „Belling-
cat”. Šiais duomenimis, įtariamasis,
kuris į Didžiąją Britaniją atvyko Alek-
sandro Petrovo vardu, iš tikrųjų yra
Rusijos žvalgybos GRU karo gydytojas
Aleksandras J. Miškinas.

Žurnalistai analizavo įtariamojo
pažįstamų suteiktą informaciją, taip
pat įvarius dokumentus. 

Kitą spėjamą nuodytoją „Belling-
cat” rugsėjo gale identifikavo kaip

rusų pulkininką Anatolijų Čepigą.
Britų tyrėjai minėtus du asme-

nis kaltina svetimomis pavardėmis
atvykus į Salisbury ir čia įvykdžius
nuodų išpuolį prieš buvusį dvigubą
rusų agentą Sergejų Skripal bei jo
dukterį Juliją. 

S. ir J. Skripaliai kovo 4 dieną buvo
rasti be sąmonės ant suoliuko parke
Pietų Anglijos Salisbury mieste. Jie
buvo kelias savaites intensyviai gy-
domi ir per plauką išvengė mirties.
Londonas dėl išpuolio kaltina Kremlių.

Šis atvejis sukėlė didelę diploma-
tinę krizę. 

„Virgin Galactic“ rengia skrydį į kosmosą
Sing aporas

(BNS) – Britų vers-
lo magnatas  Ri-
chard Branson pra-
nešė, jog tikisi, kad
jo kompanija „Vir-
gin Galactic” pir-
mąjį skrydį į kos-
mosą surengs po
kelių savaičių, o ne
mėnesių.

Milijardierius
ir verslo grupės
„Virgin” vadovas
sakė, kad kompa-
nija yra priartėjusi
prie savo pirmo-
sios misijos į kos-
mosą. Jis taip pat
išreiškė viltį, kad netrukus, po kelių
„mėnesių, o ne metų” ir pats galės pa-
likti Žemę.

„Netrukus po to mes kelsime į
kosmosą žmones”, – pridūrė jis.

R. Branson „Virgin Galactic” lenk-
tyniauja su „Amazon” įkūrėjo Jeff
Bezos kompanija „Blue Origin”, kuri
iš jų pirmoji surengs turistinį subor-
bitinį skrydį ir iškels mokius turistus
į kosmosą.

Abi kompanijos savo keleiviams
siūlys galimybę vos kelioms minutes
atsidurti nesvarumo būsenoje, kirtus
maždaug 100 kilometrų aukštyje virš
Žemės jūros lygio esančią Karmano li-
niją – ribą tarp atmosferos ir kosminės

erdvės.
Šiame aukštyje dangus atrodo juo-

das ir jau gerai matomas Žemės apva-
lumas.

Pirmieji kosmoso turistai, apsi-
lankę Tarptautinėje kosmoso stotyje
(TKS) mūsų amžiaus pirmajame de-
šimtmetyje, už šią privilegiją sumokėjo
dešimtis milijonų JAV dolerių.

Pasak R. Branson, siūloma 250
tūkst. JAV dolerių kaina už  „Virgin
Galactic” bilietą atvers naujas gali-
mybes daugybei apie tai svajojusių
žmonių.

„Galiausiai” ši kaina turėtų nu-
kristi iki maždaug 40 tūkst. ar 50 tūkst.
JAV dolerių, patikino R. Branson.

Vokietijos įmonės gali prarasti milijardus
Berlynas (ELTA) – Vokietijos įmo-

nėms gresia papildomi muitai kas-
met 3,4 mlrd. eurų per metus, jei Jung-
tinė Karalystė (JK) paliks ES, nepasi-
rašiusi prekybos sutarties. 

Be to, Vokietijos įmonių eksportas
į JK gali sumažėti iki 57 proc. pranešė
Vokietijos ekonomikos institutas (IW).

Derybos dėl JK narystės Europos
Sąjungoje nutraukimo – jau finišo tie-
siojoje, praėjus beveik dvejiems me-
tams po to, kai britai balsavo už pasi-
traukimą iš Bendrijos.

JK išstojimas iš Europos Sąjungos
be prekybos sutarties pasirašymo ypač
paveiktų automobilių pramonės sek-

torių Vokietijoje, kuriame dirba per 800
tūkst. žmonių. Vokietijos ekonomikos
instituto tyrimas skelbia, kad auto-
mobilių pramonės sektoriaus įmonės
būtų paveiktos iki 60 proc. išaugusių
muitų.

„Brexit” be prekybos sutarties
pasirašymo sukeltų didelius nemalo-
numus tūkstančiams įmonių Europo-
je ir šimtams tūkstančių darbuotojų
Didžiojoje Britanijoje bei ES.

Kol kas nėra aiškios sumos, kurias
įmonės išleido besiruošdamos „Bre-
xit”. Žinoma tik tiek, kad kai kurios
farmacijos ir chemijos pramonės įmo-
nės jau išleido iki 130 mln. JAV dolerių.

Galbūt šiame pastate šalia Vilniaus, Antavi-
liuose, veikė CŽV kalėjimas. Scanpix nuotr. 

Iki „Virgin Galactic“ skrydžio į kosmosą liko ne mėnesiai, bet sa-
vaitės.                                                                              SIC Noticias nuotr.
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VERSLO N AUJIENOS

Kaip apsaugoti informaciją nuo nutekėjimo?

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų spalio 10 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,62 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,56 €

Ūkio ministras Virginijus Sinke-
vičius žada mažinti barjerus smul-
kiam ir vidutiniam verslui, pirmiau-
sia mažmeninėje prekyboje, taip pat
svarstys, kaip didinti jo galimybes da-
lyvauti viešuosiuose pirkimuose. 

Ministerija jau peržiūrėjo proce-
dūras, būtinas norint atsidaryti nedi-
delę parduotuvę, ir žada panaikinti
perteklinius reikalavimus. 

Vyriausybė neseniai pritarė prie-
monių planui, kaip stabilizuoti mais-
to kainas, skatinti smulkųjį verslą. 

Plane, be kita ko, ketinama smar-
kiai sumažinti administracinę naš-
tą  smulkiam  ir vidutiniam verslui,
skatinti maisto produktų tiekėjų koo-
peraciją, derantis su prekybos tinklais.

Vyriausybės inf.

Atsidaryti mažą parduotuvę bus lengviau

Venesuelos vartojimo kainos per
dvylika mėnesių iki rugsėjo pasiekė 488
865 proc., o tai reiškia, kad Naftą eks-
portuojančių šalių organizacijos (OPEC)
narės hiperinfliacija toliau spartėja, o
ekonomika turi rimtų sunkumų.

Dienos infliacija dabar yra 4 proc.,
o mėnesio infliacija rugsėjį padidėjo iki
233 proc. nuo 223 proc. rugpjūčio mė-
nesį.

Bandydamas stabilizuoti kainas,
Venesuelos prezidentas Nicolas Ma-
duro rugpjūtį nubraukė penkis nu-

lius nuo bolivaro valiutos, padidino mi-
nimalų atlyginimą 3 000 proc. ir susi-
ejo darbo užmokestį su valstybės pa-
laikoma kriptovaliuta. 

Tarptautinis valiutos fondas prog-
nozuoja, kad vartojimo kainos Vene-
sueloje 2018 metais augs iki 1 000 000
proc.

N. Maduro buvo perrinktas gegu-
žę, o tuos rinkimus dešimtys užsienio
valstybių vyriausybių laiko suklasto-
tais.

„Diena”

Infliacija Venesueloje  488 865 proc.

Aplinkosaugos organizacija
„Greenpeace” išsiaiškino, kas yra di-
džiausias aplinkos teršėjas plastiku pa-
saulyje. Atlikdami tyrimą, aktyvistai
42 šalyse šešiuose žemynuose rinko
plastiko šiukšles. 

Tyrimo duomenimis, „Coca-Cola”
yra didžiausias aplinkos teršėjas plas-
tiku planetoje tarp koncernų. Toliau ri-
kiuojasi „PepsiCo” ir „Nestle”.

10 000 aktyvistų rinko plastiką
miestuose,  pakrantėse  bei parkuose
ir  pagal  prekės  ženklus   surūšiavo
187 000 vienetų plastiko atliekų. Be pre-
kės ženklų buvo analizuojamos ir įvai-
rios plastiko rūšys.

Dažniausiai randama plastiko rū-
šis buvo polistirenas, kuris naudoja-

mas išsineštinio maisto pakuočių ir
vienkartinių stiklinaičių gamybai bei
kaip stiroporas. Toliau eina polietile-
no tereftalatas (PET). Iš viso buvo su-
rinkta 46 000 vienetų PET atliekų, di-
džioji dalis jų – gėrimų buteliai.

Ataskaita aiškiai parodo, kad di-
dieji tarptautiniai koncernai turi būti
patraukti atsakomybėn.

Kasmet visame pasaulyje paga-
minama 330 mln. tonų plastiko. Tokie
kiekiai yra iššūkis atliekų tvarkymo
sistemoms ir teršia aplinką. Progno-
zuojama, kad plastiko gamyba pasau-
lyje per ateinančius dešimt metų iš-
augs net 40 proc.

„1 puslapis”

„Coca-Cola“ – didžiausia aplinkos teršėja plastiku

Jungtinių Valstijų ir Kinijos pre-
kybos karas pakenks pasaulio ekono-
mikos augimui, įspėjo Tarptautinis
valiutos fondas (TVF). 

TVF apkarpė pasaulio ūkio plėtros
prognozes šiems ir kitiems metams ir
perspėjo, kad „visi nukentės” dėl konf-
likto tarp dviejų didžiausių pasaulio
ekonomikų. 

TVF atsargiai vertino artimiausią
ateitį, sakydamas, kad įtampa dėl pre-
kybos ir augantys skolos lygiai gali pa-

kenkti Kinijai ir Jungtinėms Valsti-
joms. Be to, besivystančios ekonomikos
yra itin pažeidžiamos dėl tokių su-
krėtimų. 

Pastaraisiais mėnesiais įtampa
pasaulyje išaugo, nes JAV prezidento
Donald Trump administracija įvedė ta-
rifus Kinijai, bandydama sumažinti
Jungtinių Valstijų prekybos deficitą ir
suvaldyti Azijos milžinės nepriimtiną
prekybos praktiką.

ELTA

TVF įspėjo dėl JAV ir Kinijos prekybos karo

Šiuolaikinės įmonės dokumentai vis
rečiau yra popieriniai, dauguma jų –
suskaitmeninti, šiais duomenimis
kasdien naudojasi įmonės darbuo-
tojai. 

Įmonių vadovai paprastai baimi-
nasi išorinių grėsmių, pvz., pik-
tybinių įsibrovimų, siekiant per-

imti duomenis ir jais pasinaudoti.
Tačiau ne visiems vadovams kyla
mintis, kad kartais jų darbuotojai
gali neatsargiai paviešinti juos už
įmonės ribų.

Duomenys gali būti perimami ir
įrenginį pavogus ar pametus. Jei įren-
ginys ir aplikacijos nėra apsaugoti
slaptažodžiais, o administratorius ne-
turi galimybės ištrinti duomenų nuo-
toliniu būdu, vagišiai paprastai pateks
į slapčiausių dokumentų duomenų
bazę ir tam nereikės net kibernetinės
atakos.

„Telia” produktų vadovė Milda
Klimašauskaitė pateikia pavyzdį, kai
įmonės darbuotojas net nesistengda-
mas turi visus kontaktus bei pokalbius
iš senosios darbovietės ir, nuėjęs dirb-
ti pas konkurentus, jau turi pardavimo
galimybių sąrašą. Įmonė gali niekada
ir nesužinoti, kokiais duomenimis
buvo pasinaudota ir kodėl ji prarado
klientus.”

Saugumas ar mobilumas?

Vadovams atrodo, kad duomenų
saugumas niekaip negali būti susijęs
su darbuotojų mobilumu, kuris dažnai
tampa vienu iš svarbiausių darbdavio
patrauklumo kriterijų.

„Galima neleisti dirbti iš namų,
nesuteikti priemonių bendram dar-
bui ar failų dalinimuisi debesyje, bet
tai dažniausiai atsisuka priešingai –
darbuotojai kūrybiškai pradeda nau-
doti savo pačių asmenines programė-
les ir įmonės duomenys atsiranda dar-
buotojų asmeninėse paskyrose. Kai
namie turi patogesnes priemones nei
suteikia darbovietė, kiekvienam kyla
idėjų, kaip produktyviau padirbėti”, –
teigia specialistė.

Yra galimybė uždrausti darbuo-
tojams naudotis darbiniu el. paštu iš-
maniajame telefone ar namų kompiu-
teryje. Tačiau kartais darbuotojui no-
risi padirbėti po darbo valandų ar pa-
siruošti svarbiam susitikimui, taigi
niekas jam netrukdo atsisiųsti rei-
kiamą informaciją iš darbinio kom-
piuterio į asmeninę pašto dėžutę.

„Tikrasis sprendimas yra užtik-
rinti, kad darbuotojai turi tai, kas
jiems reikalinga darbui, tačiau apri-
boti elgesį pagal savo įmonės politiką
ir turėti galimybę matyti bendrą vaiz-
dą. Elementarus pavyzdys – uždraus-
ti naudoti darbinį el. paštą telefone be
PIN kodo. Arba uždrausti kopijuoti
darbinį turinį (prisegtus dokumentus
ar tekstą) į asmenines programas”, –
tvirtina M. Klimašauskaitė.

Japonijos bendroves pakvietė  į Lietuvą
Su oficialiu vizitu Japonijoje vie-

šintis premjeras Saulius Skvernelis su
šios šalies užsienio reikalų ministru
Taro Kono aptarė dvišalių santykių rai-
dą, ekonominio bendradarbiavimo per-
spektyvas. 

„Japonija yra svarbiausia Lietu-
vos partneris Azijoje. Džiaugiamės il-
galaikiais draugiškais ir abipusiai pa-
tikimais ryšiais. Bendradarbiavimui
pagreitį neabejotinai suteikė istori-
nis Japonijos ministro pirmininko
Shinzo Abe vizitas Lietuvoje. Mano at-
vykimo tikslas – sustiprinti Lietuvos
ir Japonijos ekonominio bendradar-
biavimo saitus ir tęsti prasmingą po-
litinį dialogą”, – sakė premjeras. 

„Kviečiame Japonijos bendroves
pasinaudoti itin palankia investicine
aplinka Lietuvoje. Čia jūs rasite lanks-
čią darbo rinką, taip pat gerai keliomis
užsienio kalbomis kalbančius ir aukš-

tos kvalifikacijos specialistus. Noriu
pabrėžti, kad kiekvienam investuoto-
jui pasiūlysime išskirtines sąlygas in-
vesticijoms Lietuvoje”, – sakė premje-
ras S. Skvernelis.

Išskirtos keturios esminės ekono-
minio bendradarbiavimo sritys: gy-
vybės mokslų sektorius, lazerių tech-
nologijos, informacinių ryšių techno-
logijų bei žemės ūkio ir maisto pra-
monės sektoriai. 

Susitikime su Japonijos užsienio
prekybos organizacijos (JETRO) pre-
zidentu Yasushi Akahoshi premjeras
padėkojo už Lietuvos ir Japonijos vers-
lo forumo organizavimą ir išreiškė
įsitikinimą, kad jis suteiks papildomą
impulsą dvišaliams ekonominiams
santykiams, suteiks reikšmingų pa-
žinčių bei naujų iniciatyvų.

Vyriausybės inf.

Patikima priemonė duomenų saugumui už-
tikrinti –„Microsoft 365“. Cgnet.com nuotr.

Saugumui užtikrinti – speciali
programa

Ieškant būdų išspręsti duomenų
saugumo problemą pirmiausia reikia
įvertinti, kokių darbo priemonių rei-
kia darbuotojams ir kaip jie jas nau-
doja. Be to, svarbu žinoti, kuri infor-
macija yra jautri, kuriems duome-
nims yra didžiausia grėsmė nutekėti,
o tuomet ieškoti būdų ir priemonių ma-
žinti riziką.

Darbuotojams turi būti suteikta
prieiga tik prie jų pareigoms atlikti rei-
kalingų dokumentų. Kai dokumentai
laikomi ne darbuotojų kompiuteriuose,
darbas vyksta debesyse, IT specialistai
gali paprastai ir operatyviai valdyti,
kam pagal pareigas ir kokie dokumen-
tai bei jų bibliotekos pasiekiamos, bei
stebėti, kaip su jais elgiasi darbuotojai.
Šiam tikslui „Microsoft” sukūrė prog-
raminę įrangą „Microsoft 365”, sutei-
kiančią galimybę apsisaugoti ir nuo išo-
rinių grėsmių, ir nuo vartotojo klaidų.

Ši programa skirta įvairaus dydžio
įmonėms, ne tik toms, kurios gali in-
vestuoti į serverius. Su „Microsoft 365”
IT specialistai gali taikyti reikalingus
nustatymus ir apribojimus saugumui
užtikrinti net neprisilietę prie dar-
buotojo kompiuterio. Toks supapras-
tintas platformos valdymas, vienin-
gas administravimas nuotoliniu būdu
ir užtikrintas maksimalus darbuotojų
bei jų naudojamų įrenginių saugumas
IT skyriui leidžia sutaupyti laiko, kurį
galima skirti verslo optimizavimui.

„Microsoft 365” platformai nerei-
kia bendrų serverių, ji talpinama de-
besyse, taigi pasiekiama kiekvienam
darbuotojui, nesvarbu, kurioje pa-
saulio vietoje jis būtų. Platforma su-
teikia darbuotojams laisvę dirbti nuo-
toliniu būdu iš mėgstamų įrenginių,
nepriklausomai nuo juose įdiegtos
operacinės sistemos, taigi tinka net ir
„Apple” įrenginiams, turintiems iOS
operacinę sistemą.

Be to, „Microsoft 365” taip pat pa-
deda iš anksto užkirsti kelią grės-
mėms: specialioje administravimo kon-
solėje matoma visų įrenginių būklė ir
saugumo lygis, tad esant neatitiki-
mams galima nedelsiant imtis reikia-
mų veiksmų. Įdiegti naujus nustaty-
mus, ištrinti įmonės duomenis iš iš-
manaus, privataus įrenginio, įdiegti
draudimus kopijuoti informaciją ar da-
ryti ekrano nuotraukas galima net
neprisilietus prie paties įrenginio.

„Technologijos.lt”
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SVEIKATA

„Draugo” prenumeratoriai gali skaityti „Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org ir gauti „log in” bei

slaptažodį. 

Skaitykite „Draugą” greičiau!

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Dažnas, sulaukę vyresnio amžiaus nu-
sprendžia, kad atėjo laikas sau leisti at-
sipalaiduoti valgant tai, kas patinka. Gy-
venimas trumpas – kada dar pasimė-
gauti, neskaičiuoti kalorijų, nesirūpin-
ti kūno sudėtimi, nesilaikyti sveikos
mitybos taisyklių? Tačiau, būtent vy-
resnių žmonių mityba turi savitų ypa-
tumų, padedančių sveikatai ir ilgaam-
žiškumui, kuriuos rekomenduotina ži-
noti.

Vos ne kiekviena šalis turi dietos
gaires, kurių rekomenduoja lai-
kytis. JAV dietos gairės arba

nurodymai yra pastoviai peržiūrimi
(angl. ,,Dietary Guidelines”) ir kas-
met papildomi. Paskutinis papildy-
mas, apimantis 122 puslapių, paskelb-
tas 2015 metais, apima dietos gaires vai-
kams, paaugliams ir suaugusiems. 

Suaugusiųjų grupei priklauso 51,
71 arba 101 metų sulaukę asmenys. Sen-
jorų namai ir ligoninės gamina mais-
tą remdamiesi šiais nurodymais, kas
yra neteisinga, nes 55 metų asmenys
turi skirtingus mitybos poreikius nei
71 metų. Palyginus 19-kos ir 90-ties
metų žmones, nustatyta, kad pasta-
rieji greičiau praranda raumenų masę.
Jų organizmas sulėtintai virškina ir lė-
čiau įsisavina baltymus. Todėl palai-
kyti sveikatą ir raumenų masę tokio
amžiaus žmonėms rekomenduotinas
padidintas baltymų kiekis. Kur anot,
kai kurių studijų duomenimis, varto-
jant padidintą kiekį baltymų, galima
net 6 metais prailginti gyvenimą. 

Tad koks, ekspertų nuomone, turėtų
būti vyresnių žmonių valgiaraštis? 

Daugiau liesos mėsos, žuvies, pieno
produktų. Kasmet, po 40-ties, organizmas
praranda 1 proc. raumenų masės. Bal-
tymai yra pagrindinė raumenų staty-
binė medžiaga, todėl vartoti pakanka-
mą kiekį baltymų yra labai svarbu. Vy-
riausybės siūlomas dienos baltymų
kiekis yra 46 gramai moterims ir 56
gramai vyrams. Tačiau galima rasti ty-
rimų rezultatų, įrodančių, kad net 100
gramų baltymų vyresnio amžiaus as-
menims nėra per didelis kiekis. Norint
tiek suvartoti, siūloma sumažinti bal-
tos duonos bei pyragų kiekį, vartojant
daugiau liesos mėsos, žuvies, kiauši-
nių, jogurto, sėklų bei riešutų.

Baltyminių produktų vartojimas ištisą
dieną. Siekiant pakankamai aprūpinti
organizmą baltymais neužtenka tik
pusryčiams valgyti baltyminį mais-
tą. Kadangi organizmas vienu metu
gali įsisavinti tik 30 gramų, tad tokį
maistą patartina valgyti visą dieną,

kita dalis baltymų organizme virsta
riebalų mase, o amino rūgštys pasiša-
lina su šlapimu. Ekspertai siūlo vartoti
20–30 gramų baltymų  tris kartus per
dieną– pusryčių, priešpiečių ir pietų
metu. Pusryčiams siūloma įvairios
kiaušinienės, priešpiečiams – sumuš-
tinis su kalakutiena, o pietums – viš-
tiena ar žuvų patiekalai. Gyvulinės kil-
mės baltymai laikomi vertingesniais,
todėl pravartu nedidelį jų kiekį įtrauk-
ti į kiekvieno maisto racioną. O auga-
linės kilmės baltymai turi tik vieną ar
daugiau amino rūgščių, ir jų kokybinė
vertė yra kiek mažesnė. Idealūs pus-
ryčiai vyresniems žmonėms yra avižų
košė. Joje yra gausu skaidulų, sudė-
tingų angliavandenių ir neapsunkina
organizmo virškinimo sistemos.

Pakankamas skysčių balansas. Or-
ganizmui senstant, silpsta troškulio
jausmas, todėl pakankamas skysčių
vartojimas yra gana svarbus sveikos
gyvensenos komponentas. Naudin-
giausia gerti gryną vandenį, tačiau
taip pat tinka įvairios arbatos, sriubos,
nesaldžios sultys.

Druskos ribojimas. Vyresniame am-
žiuje druskos vartojimą derėtų riboti
dėl prarandamo jautrumo kartiems
ir sūriems skoniams, todėl maistas
dažnai persūdomas. Druskos pertek-
lius didina hipertenziją, inkstų ap-
krovimą, įvairių kūno dalių tinimą.

Siekiant išvengti nemalonių pa-
sekmių, maistą siūloma gardinti pries-
koniais.

Nemažinant patiekalo porcijos, spalvotų
daržovių įtraukimas į racioną. Senstant žy-
miai sumažėja ape-titas, nors orga-
nizmo poreikis maisto medžiagoms ir
nesumažėja. Rekomenduojama žmo-
gui toliau valgyti, net ir tada, kai apima
sotumo jausmas. Vartojant baltymais
praturtintą maistą, patartina pridėti
ryškių spalvų daržovių: baltas bulves
pakeisti saldžiomis bulvėmis, moliūgus
pakeisti špinatais, aisbergo salotas – ro-
mėniškomis. Tyrinėjimai įrodė, kad 70-
metės moterys, 3 kartus dienoje var-
tojusios daržovių  patiekalus ženkliai
pagerino sveikatą. Jų kraujagyslėse
rasta net 5 proc. mažiau apnašų (angl.
plaque) lyginant su moterimis, kurios
vartojo daržoves tik 1–2 kartus per
dieną. 

Riebios žuvys, alyvų aliejų, avokadai.
Šie produktai yra turtingi omega – 3 po-
linesočiomis riebalinėmis rūgštimis,
kurios yra ne tik  stiprus antioksi-
dantas, bet taip pat gerina širdies krau-
jagyslių veiklą, stiprina atmintį, slo-
pina uždegiminius procesus. Iš tokių
riebių žuvų patariama vartoti lašišas,
sardines, skumbres, upėtakius, tunus.
Valgyti žuvis siūloma bent 2 kartus per

savaitę, paruošiant keptas orkaitėje
ar virtas, kai geriau išlieka naudin-
gosios medžiagos.

Kalcio svarba ir jo reikšmė. Vyres-
niame amžiuje dauguma žmonių, ypa-
tingai  moterys, kenčia nuo kaulų iš-
retėjimo (osteoporozės). Norint to iš-
vengti, būtina vartoti maisto produk-
 tus, kuriuose gausu kalcio. Įrodyta, kad
kalcį organizmas geriausiai  pasisavi-
na iš maisto produktų, kaip kietas sū-
ris, jogurtas, varškė. Tiesa, ne visų su-
augusiųjų organizmas toleruoja pieno
produktus, todėl reikalinga pasirinkti
produktus, kuriuose yra mažiau lak-
tozės arba vartoti kalcio papildus.

Pastovus kūno svoris. Specialistų tei-

gimu, su amžiumi būtinų suvartoti ka-
lorijų kiekis mažėja. Todėl reikia
stengtis išlaikyti pastovų svorį, ne-
pridėti jo per daug, nes tai neigiamai
veikia sąnarių būklę bei širdies krau-
jagyslių sistemą. Siūloma nepersi-
valgyti, bet maitintis įvairiai ir ska-
niai. Maistas turėtų teikti malonu-
mą. 

Kiek berašytų apie dietas, tačiau
kartais taisyklės egzistuoja tam, kad
jas laužyti. Nesvarbu, kiek žmogui
metų, bent kartą per savaitę neatsisa-
kykite pyragėlio prie kavos ar jūsų
mėgstamų saldumynų. Juk geriausia
dieta – saikas.

Paruošta remiantis: „AARP” 
magazine, www.m.delfi.lt 

Mityba sulaukus 70-ties ir daugiau

Vyresnių žmonių mityba turi savitų ypatumų, padedančių sveikatai ir ilgaamžiškumui, ku-
riuos rekomenduotina žinoti. www.maxpixel.net nuotr.
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai akiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Keksas su mėlynių kremu

Mėlynės ypač tinka keksams – tai
klasika. Ir ne tik dėti į vidų, bet ir pa-
puošti. Nuostabios spalvos, puikus
skonis.

Reikės:
2 šaukštų miltų
3 šaukštų krakmolo
2 arb. šaukštelių kepimo miltelių
150 g (5,3 oz) sviesto (minkšto)
2 arb. šaukštelių nutarkuotos citri-
nos žievelės
1/2 puodelio + 2 šaukštų cukraus
4 kiaušinių
1/2 puodelio natūralaus jogurto
1 šaukšto citrinos sulčių
1 puodelio šaldytų mėlynių
sviesto formai ištepti

Kremui:
1/2 puodelio mascarpone sūrio
1 šaukšto cukraus pudros
1/4 arb. šaukštelio maltos vanilės
2 šaukštų tiršto natūralaus jogurto
(tinka graikiškas)
1/2 puodelio šaldytų mėlynių

Miltus sumaišyti su krakmolu bei
kepimo milteliais ir persijoti. Sviestą
ištrinti iki purumo, suberti citrinos žie-
velę, po truputį pilti cukrų ir trinti to-
liau. Po vieną įmušti kiaušinius, gerai
išmaišyti. Supilti jogurtą ir citrinos sul-
tis.

Po truputį berti miltus ir maišyti,
kol bus suberti visi miltai, o tešla taps
puri ir vientisa.

Pabaigoje supilti šaldytas mėly-
nes, išmaišyti (uogų neatšildyti!).

Stačiakampę kekso formą ištepti
sviestu ir sukrėsti paruoštą tešlą. Išly-
ginti paviršių ir  kepti iš anksto iki 180
C (350 F) įkaitintoje orkai tėje  apie 1 val. 

Ar keksas iškepęs, patikrinti me-
diniu pagaliuku – ištrauktas iš tešlos
jis turi būti sausas. Iškeptą keksą au-
šinti formoje apie 10 minučių, po to at-
sargiai išimti ir perdėti ant grotelių,
kad visiškai atauštų.

Pagaminti kremą: suplakti mascar-
pone su cukraus pudra ir malta vani-
le. Įmaišyti jogurtą. Kremu gausiai
aptepti keksą. Ant viršaus pabarstyti
uogų.

Kepame su uogomis

Atkelta iš 1 psl.

Būtent tai yra viena pagrindinių
jos alaus išskirtinumo priežasčių, mat
dauguma šiuolaikinių aludarių vieną
mielių rūšį panaudoja ne daugiau nei
10 kartų. A. Udrienės kaimiškas alus
ypatingas tuo, jog yra nefiltruotas, ne-
pasterizuotas ir natūraliai prisotin-
tas angliarūgšte. Kadangi salyklas
nėra kaitinamas, proceso metu balty-
mai išlieka aluje, kas įprastai sausą alų
šiek tiek pasaldina. Paprastai alus par-
duotuvių lentynose gali stovėti pa-
kankamai ilgą laiką, bet A. Udrienės
gaminamą alų rekomenduojama su-
vartoti šviežią, geriausia nepraėjus
mėnesiui nuo jo pagaminimo. „Mes ti-
kimės, jog ‘Jovarų’ mielės patiks tiek
unikalaus alaus skonio ieškantiems ir
praplėsti savo pasiūlą norintiems ‘kraf-
tinio’ alaus gamintojams, tiek ir tiems,
kurie alų verda namuose ir nori tiesiog
paeksperimentuoti su naujomis mielių
rūšimis”, – teigė M. Schwarz. Kai ku-
rių kitų Lietuvos aludarių, kaip „Švy-
turys” ar „Brick by Brick”, produkci-
ja jau yra eksportuojama į JAV rinką.

„Esu laiminga, jog vis daugiau
žmonių alų galės gaminti naudodami
‘Jovarų’ mieles, bei pagal mūsų il-
gaamžes aludarystės tradicijas. Taip
pat labai džiaugiuosi tokiu būdu galė-
dama garsinti lietuvišką aludarių kul-
tūrą visame pasaulyje. Visus kviečiu at-
vykti į savo gimtąjį Pakruojį ir pas mus
paragauti ką tik pagaminto ‘Jovarų’
alaus. Mūsų tradicinė alaus šventė
vyksta kiekvieną rugpjūtį, bet visi
alaus gerbėjai pas mus yra laukiami iš-
tisus metus!”, – pasakojo A. Udrienė,
apie kurios aludarystės meną jau buvo
rodoma per „Travel Channel”, bei ap-
rašyta „Beer Connoisseur” leidinyje.    

Lietuvos ambasadorius JAV Ro-

landas Kriščiūnas pažymėjo, jog Lie-
tuva turi turtingą kulinarinį paveldą ir
tradicijas. „Mes labai didžiuojamės
savo natūralia, ekologiška maisto ir gė-
rimų produkcija, tuo, kaip vertina-
mas mūsų vaišingumas bei mokėji-
mas švęsti. Mūsų tradicinis tostas yra
‘Į sveikatą!’, kuriuo ir sveikinu visus,
naudosiančius ‘Jovarų’ mieles, iš jų ga-
minsiančius lietuvišką kaimišką alų ir
gurkšnosiančius jį kartu su savo drau-
gais, ir, be abejo, darysiančius tai at-
sakingai”, – sveikino R. Kriščiūnas.       

M. Schwarz, A. Udrienė ir amba-
sadorius R. Kriščiūnas taip pat dėkoja
Lietuvos generaliniam konsului Či-
kagoje Mantvydui Bekešiui ir Lietuvos
garbės konsulei Pennsylvanijos vals-
tijoje Kristai Butvydas Bard bei jų ko-
mandoms už jų pagalbą, padedant už-
megzti ir sėkmingai plėtoti „Omega
Yeast” ir „Jovarų alaus” bendradar-
biavimą. 

,,Omega Yeast” inf. 

Daugiau informacijos: 

Mark Schwarz, „Omega Yeast” įkūrėjas,
el. paštas mark@omegayeast.com arba
www.omegayeast. com

Aldona Udrienė, „Jovarų alus” savininkė,
aludarė, el. paštas   Udriene1@gmail. com

„Jovarų” kaimiško alaus 
mielės putos ir JAV 

Aldona Udrienė, „Jovarų alus” savininkė. 

Pyragas su vyšniomis

Reikės:
1 puodelio + 1 šaukšto miltų
65 g (2 oz) sviesto (šalto)
2 kupinų šaukštų cukraus
žiupsnelio druskos
cinamono arba vanilės
sviesto kepimo formai ištepti
1 kg (2 sv.) žirnių ar kruopų
(kepimui)

Įdarui:
1/2 puodelio graikinių riešutų
2 kupinų šaukštų miltų (60 g)
1/2 puodelio + 2 šaukštų cukraus
1/4 arb. šaukštelio druskos
1/2 arb. šaukštelio vanilės ekst-
rakto
200 g (7 oz) sviesto
3 kiaušinių
2 saujų vyšnių (nuplautų, nu-
sausintų, be kauliukų, galima
naudoti šaldytas)

Pagaminti smėlinę tešlą. Miltus
persijoti į dubenį, šaltą sviestą su-
tarkuoti burokine tarka ir rankomis
maišyti su miltais, kad gautųsi
smulkūs trupinukai. Suberti cukrų,
žiupsnelį druskos ir cinamono arba
vanilės. Viską gerai išmaišyti. Jei
tešla ,,nesiformuoja”, įpilti kelis
šaukštus šalto vandens.

Formą su nuimamais kraštais
ištepti sviestu. Tešlą iškočioti ir
įkloti į formą, prispaudžiant ją prie
kraštų, kad gautųsi bortelis.

Uždengti tešlą kepimo popie-
riumi, užpilti 1 kg žirnių ar kruopų
ir kepti iš anksto iki 180 C  (350 F)
įkaitintoje orkaitėje 15–20 min. Nu-
imti popierių su žirniais ir dar
kepti 10 min.

Paruošti įdarą. Minkštą svies-
tą išsukti su cukrumi iki purumo,
po vieną įmušti 3 kiaušinius, įpilti
1/2 arb. šaukštelio vanilės ekst-
rakto,įberti druskos.

Riešutus pakepinti, ataušinti ir
sumalti į miltus.

Miltus sumaišyti su riešutų
miltais ir sudėti sviesto-kiaušinių
kremą. Išmaišyti iki vientisos ma-
sės.

Suberti dalį vyšnių, išmaišyti.
Gautą masę užpilti ant apkepusio
tešlos pagrindo. Ant viršaus už-
berti likusias vyšnias.

Kepti orkaitėje 20–25 minutes.

Skanaus!
Jūsų Indrė

http://
draugokalendorius.org
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�  Metinis ,,Draugo” pokylis – jau šį sek-
madienį, spalio 14 dieną, 1 val. p. p. (du-
rys atidaromos 12 val. p. p.) Pasaulio lietuvių
centro Rimo Banio vardo (buvusiojoje di-
džiojoje) salėje. Programą ves žurnalistė, ra-
šytoja Vilma Kava, dalyvius pasveikins bu-
vęs ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas,
JAV Kongreso narys Peter Roskam. Dainuos
ir šoks folkloro ansamblis ,,Žaisa”. Paskuti-
nė galimybė užsisakyti bilietus skambinant
,,Draugo” administracijos tel. 773-585-
9500. Iki pasimatymo!

�  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) spalio 14 d. 10 val. r. švęsime 28-
ąjį eilinį metų sekmadienį.  Eucharistijos šven-
timą atnašaus kunigas Gediminas Keršys.
Laukiame visų. 

�  Kun. Antanas Markus kviečia visus da-
lyvauti šv. Mišiose, kuriose bus paminėtas
Trakų Dievos Motinos paveikslo karūnavimo
300 metų jubiliejus. Mišios įvyks spalio 14
d., sekmadienį, 1 val. p. p. St. Pius X baž-
nyčioje, 4314 S. Oak Park Ave., Stickney,
IL. Po Mišių parapijos salėje – pabendravi-
mas ir vaišės.

�  Spalio 21 d., sekmadienį, 2 val. p. p.,
po lietuviškų šv. Mišių, Amerikos lietuvių Be-
verly Shores, Indiana, klubo metinio-atas-
kaitinio susirinkimo metu klubo pirmininkė
Rūta Sidabras kviečia susitikti su inžinieriumi
Rimantu A. Kunču-Žemaitaičiu – istoriku,
sfragistu, kartografu, kuris pristatys Lietuvos
karališkojo atspaudo ir Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės žemėlapio originalus ir pa-
kvies klausytojus diskusijai. Šv. Mišios bus
aukojamos St. Ann of the Dunes bažnytėlėje,
433 East Golfwood Rd., Beverly Shores, IN
46301. Susirinkimas vyks Community Hou-
se, Service Ave, Beverly Shores, IN 46301. 

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

�  Spalio 21 d., sekmadienį, po 10 val. r.
lietuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo parapijos salėje JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Brighton Parko apylinkė
ruoš rudens pietus ir rodys filmą apie po-
piežiaus Pranciškaus apsilankymą Lietuvo-
je.www.draugas.org
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Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

http://draugokalendorius.org

Tickets: www.bit.ly/OFL2018
Call: 630-257-8787

Neseniai  Vilniuje  baigėsi didžiausia Baltijos šalyse  gyvųjų mokslų konferencija –
Life Sciences Baltics 2018. Konferencijoje dalyvavo mokslininkai  iš  įvairių pasaulio
šalių. Jos metu taip pat vyko specialūs apmokymai užsiregistravusioms verslą pra-
dedančioms įmonėms – startuoliams. Buvo sudaryta speciali komisija atrinkti geriau-
siems iš jų. Laimėtoja  tapo Lietuvos įmonė OXIPIT. 

Pirmoji premija – savaitės stažuotė Akron Accelerator, esančiame  netoli  Cleve-
lando. Šia premija jau kelinti metai rūpinasi  LR garbės generalinė konsulė Ohio Ingrida
Bublienė. Ingridos Bublienės inf.
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Baigėsi ,,Verslo Lietuvos” organizuotas forumas

LR  garbės generalinė konsulė Ohio Ingrida Bublienė  pirmąją premiją įteikia OXIPIT
atstovui Nagliui Ramanauskui (v.). Šalia – dr. Mindaugas Plieskis, Medical Affairs Johnson
& Joh n  son direktorius, kuris laimėtojui suteikė galimybę pa sitobulinti jo vadovau jamoje
įmonėje. Gary Keller nuotr. 


