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ŠIAME NUMERYJE:

Rimvydas Baltaduonis, 
Arvydas Urbonavičius – 

apie politinius iššūkius ir įsiparei-
gojimus savo vaikams – 3 psl.

Žmogų suprasti sunku, lengviau – smerkti – William Shakespeare

pusšimtį metų
kaupta kolekcija 
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Neseniai Vilniuje, Lietuvos teatro, muzikos ir kino
muziejuje atidaryta unikali kino kamerų pa-
roda. Šias kameras Lietuvai padovanojo Jung-

tinėse Amerikos Valstijose, Los Angeles gyvenantis
Lietuvos ir Kanados pilietis Vytautas Petrulis. Pa-
roda taip ir vadinasi: ,,Dovana Lietuvai. Kolekci-

ninko Vytauto Petrulio kameros”.
V. Petrulis gimė 1930 m. liepos 3 dieną Panevė-

žyje, netrukus, kai jo tėvas pradėjo tarnauti pasie-
nio policijoje Klaipėdoje, išsikėlė į pajūrį, kur jo tė-
vai netoli Palangos Užkavėnės kaime įsigijo ūkį. Jis
mokėsi Šventosios (taip ji tada vadinosi) gimnazijoje
Palangoje, bet 1944 metų vasarą artėjant rusų fron-
tui su tėvais turėjo palikti Lietuvą. Kateriu plaukiant
iš Šventosios į Švediją lietuviai buvo vokiečių su-
čiupti ir nuplukdyti į Rygą. Rygoje, kartu su 120 žmo-
nių, tarp kurių plaukė ir Nutautų šeima su dukro-
mis Danute ir Alma – būsima Lietuvos prezidento
Valdo Adamkaus žmona, jie buvo pasodinti į kalė-
jimą. 

– 6  psl.

Nuotraukose galima pamatyti ir patį V. Petrulį.

Dovana Lietuvai iš Amerikos –

Nematyta,
negirdėta,
nežinoma
INGA GREBLIKIENĖ

Dar prieš trejetą metų tokia
antraštė turbūt būtų net ir
neįsivaizduojama apie olim-

pinę čempionę, plaukikę Rūtą Mei-
lutytę. Ko dar buvo galima nežinoti,
nematyti ar kažko negirdėti  apie
Rūtą? “Juk ji buvo visiems sava,
tarsi pusseserė”, – teigia filmo kū-
rėjai. Rūta tapo kaip ir bendriniu
vardu, tik tardami šį žodį įsivaiz-
davome ne žalią, gležną darželio
puošmeną rūtelę, o aukštą, dailią,
šviesiaplaukę, gražią merginą, ku-
rios duobutės skruostuose ir fan-
tastiški sporto pasiekimai buvo
užbūrę visą Lietuvą. Ar ilgam?

– 7 psl.

RŪTA

Rūta papasakojo apie save, ir dabar mes visi esame jos sirgaliai… 
I. Greblikienės nuotraukos



kėlė be partijos žinios ir leidimo, sudarė rinkimų ko-
mandą ir Kaune, prie Laisvės kario paminklo, su-
rengė viešą prisistatymą. Visi ėmė šnekėti ir manyti,
kad jis savo partijos atrankoje nebedalyvaus, parti-
jos vadovai ėmė grūmoti piršteliu, kad jis nusižen-
gia partijos drausmei, o žiniasklaida paskelbė įta-
rimų, kad būdamas Europos ambasadoriumi Mask-
voje jis labai jau familiariai elgėsi su Europos sank-
cijomis baudžiamo Kremliaus vadais. Galų gale į par-
tinius pirminius prezidentinius rinkimus V. Ušackas
išėjo ir susirungė su Ingrida Šimonyte (buvusia fi-
nansų ministre, dabar su konservatoriais išėjusia į
Seimą, nepriklausančia jokiai partijai, kuri kolegų
kandidatuoti buvo priversta, kaip sakoma, po šau-
tuvu) ir triuškinančiu skirtumu pralaimėjo. 

Ingridos Šimonytės privalumai

Geriau apie I. Šimonytės pergalę nepasakysi,
kaip po pirminių rinkimų kitą dieną pasakė Seimo
narys Žygimantas Pavilionis: „Ingrida laimėjo. Be di-
delių pastangų, pinigų, vaidybos, nesiskųsdama,
nieko nekaltindama, lengvai, paprastai, efektyviai.
Lygiai taip pat pastaruoju metu auga visuomenės pa-
sitikėjimas ja arba taip kaip ji laimėjo Seimo rinki-
mus vienmandatėje Antakalnyje – vienu įkvėpimu,
pirmajame ture. Kuo paaiškinti šią pergalę? Kodėl ši
pergalė, mano nuomone, turi užtikrinti Ingridos lai-
mėjimą ir nacionaliniuose rinkimuose? Ingrida yra
vienintelė iš kandidatų, kuri kalbėjo apie valstybę,
o ne apie save. Ji niekada neiškėlė savęs aukščiau
valstybės. Tačiau savo profesionalumu, gebėjimu ma-
tyti visumą, paprastumu, kuklumu, saviironija,
puikiu humoro jausmu greitai užkariavo visus.
Įgimta charizma, žmogiškumas, neapsimetinėjimas
nugalėjo bet kokį futliarą, mundurą, statusą, dirb-
tinumą, kuriuo taip dažnai puikuojasi kiti kandidatai
ar politikai. Ingridos nuoširdumas ir kuklumas lei-
džia rinkėjams ja pasitikėti”.

O kaip kandidatė į prezidentus I. Šimonytė at-
rodytų respublikiniame kontekste? Kaip „Delfi”
sakė sociologas Vladas Gaidys, „tarp tų, kurie žada
nebalsuoti arba nežino už ką balsuoti, už kurią par-
tiją, tose pozicijose Šimonytė stipriai pirmauja. Ji yra
kandidatas ne tik Tėvynės Sąjungos, bet daugelio

žmonių, kurie nežino už ką balsuo-
ti”. O tai didelis rezervas, teikiantis
nemažai vilčių.

TS-LKD laimėjimai

Pasak politologo Mažvydo Jast-
ramskio, viešųjų ryšių požiūriu,
TS-LKD pirminiai rinkimai jau
davė bent jau trumpalaikės naudos
partijai ir sustiprino jos pozicijas.
„Pastaruoju metu viešojoje erdvėje

vyravo informacija ne apie kitus pretendentus į pre-
zidento postą, o apie konservatorių kandidatus”, –
„Lietuvos žinioms” sakė politologas, bet kad pirmi-
niai rinkimai taps norma, jo nuomone, kol kas
anksti prognozuoti.

Politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka tei-
gė, kad TS-LKD surengtus pirminius rinkimus derėtų
vertinti kaip teigiamą naujovę Lietuvos politikoje.
„Pirminių rinkimų idėja yra puiki, tačiau palyginus
su JAV, tokie rinkimai Lietuvoje pasiekia labai ne-
didelį rinkėjų skaičių. Mūsų partinė sistema yra per
silpna. Jei konservatoriai būtų leidę balsuoti tik par-
tijos nariams, šis skaičius būtų visai menkas, –
„Lietuvos žinioms” sakė jis. – Reikia galvoti, kaip iš-
plėsti rinkėjų ratą. ...Bet kuriuo atveju nauda rinkėjui
yra. Stebėjau Ingridos Šimonytės ir Vygaudo Ušac-
ko debatus ir man dabar aiški jų pozicija įvairiais
klausimais – nuo finansų iki menų. Tuo metu Gita-
no Nausėdos atveju man aiškios jo arba jo banko eko-
nominės pažiūros, bet visiškai neaišku, kaip jis
vertina spaudos ir žodžio laisvę, etatinį arba laisvą
apmokėjimą ir daugelį kitų dalykų. Bandau įsi-
vaizduoti, kad tai daro ‘valstiečių’ partija ir suprantu,
kad intelektualiai ji net nepajėgi kažką panašaus pa-
daryti. Partijos nariai veikiausiai nesuprastų, kas
vyksta ir ką čia daryti. Liberalų sąjūdis faktiškai su-
byrėjo, socialdemokratai suskilo ir bijau, kad be kon-
servatorių nematau nei vienos partijos, intelektua-
liai pajėgios suorganizuoti bent ką nors panašaus”. 

TS-LKD pirminiuose prezidentiniuose rinki-
muose dalyvavo 20 tūkst. partijos narių ir prijau-
čiančių. Kad rinkimai pavyko, sutiko ir sociologas
V. Gaidys: „Žmonės pasiilgo rinkimų, ypač pasiilgę
tokių prezidentinių rinkimų. Reikėtų manyti, kad 10
m. tokių prezidentinių rinkimų nebuvo. Yra tas po-
reikis ir žmonės domėjosi, sekė ir žiūrėjo. Nei kokių
skandalų buvo ypatingų, taip gražiai, su aukšta po-
litine kultūra praėjo, tas labai maloniai nuteikia”.

O ironiškasis žiniasklaidininkas Andrius Ta-
pinas šį kartą pasakė be ironijos: „TS-LKD trium-
favo. Dėl labai paprastos priežasties – jokia kita par-
tija negavo net dalies to visuomenės dėmesio, kurio
sulaukė konservatoriai su savo ‘praimariais’”.

Lauksime tikrų prezidento rinkimų 2019 m. ge-
gužės mėn.
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Demokratijos švente Lietuvos konser-
vatoriai (Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai, TS-LkD) vadi-
no savo eksperimentą – pirmuosius
pirminius prezidentinius rinkimus, Lie-
tuvoje surengtus JAV pavyzdžiu. Tai, ži-
noma, Andriaus kubiliaus ,,išmislas”, jis
nuo pat Sąjūdžio (vėliau 10 metų buvo
sąjūdinės partijos Tėvynės sąjungos
pirmininkas) laikų kalė įmantriausias po-
litikos grožybes. Dabar jis – šios partijos politikos ko-
miteto vadovas. Oponentai iš jo „demokratijos šven-
tės” juokėsi, bet daugiau buvo tokių, kurie džiaugėsi
ir gyrė. kaip ten bebūtų, didesnė pusė ekspertų pri-
pažino, nors kai kurie ir nelabai noriai, kad šis eks-
perimentas pavyko ir kad TS-LkD yra vienintelė
partija Lietuvoje, kuri gali sau leisti panašius inte-
lektualius politinius žaidimus.

Andrius Kubilius sulaukė pasiūlymo kandida-
tuoti į Europos Tarybos vadovo pareigas. Ir, be
abejo, tai nėra atsitiktinis dalykas – kaip eu-

ropinis politikas jis pasireiškė būdamas premjeru
ir sumaniai Lietuvos valstybę vesdamas iš 2008 m.
prasidėjusios pasaulio ekonominės ir finansinės kri-
zės, už ką sulaukė pagyrų iš Europos politikų. 

Partijų išsidėstymas

Šiuo metu Lietuvoje politinė sistema išgyvena
nemenką krizę – vienos partijos yra sutrupėjusios
į šipulius (pvz., socialdemokratai ir liberalai), kitos
dar nesusiformavusios (pvz., per pastaruosius Sei-
mo rinkimus daugumą laimėjusi Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjunga, surinkusi atsitiktinių žmonių
būrį ir išsilaikanti tik dėl surinktųjų paklusnumo
vadui). Konservatoriai yra vienintelė partija, jau per-
gyvenusi formavimosi periodą. Ir tai, galima saky-
ti, yra valstybės stabilumo garantas. Bėda tik ta, kad
konservatoriams būsimuosiuose rinkimuose ne-
užtektų rinkėjų palaikymo vieniems laimėti dau-
gumą. Deja, žmonių, kurie laiko save patriotais ir po-
kario partizanų idėjų tęsėjais bei europiečiais, yra
ribotas skaičius. Nedidelė tautininkų grupė rezis-
tenciją okupacijos laikotarpiu pripažįsta, bet ji
prieštarauja Lietuvos jungimosi į Europos Sąjungą
klausimais. Liberalai iki šiol buvo TS-LKD partne-
riai, bet dėl vadukų godumo partija pateko į bėdą ir
bėdoje būdami subyrėjo. Ar iki kitų Seimo rinkimų
kuri nors liberalų dalis sugebės sustiprėti ir pelnyti
didesnės grupės rinkėjų palaikymą, dar nežinia. Tai-
gi ateities Lietuvos politinė padangė dar skendi mig-
lose. Bet dar yra ir laiko. Šiandien mes sprendžia-
me, kokį prezidentą rinksime kitais metais.

Vygaudo Ušacko klaidos

Buvęs ambasadorius Amerikoje V. Ušackas,
keista, bet pasirodė silpnas politikas. Eidamas į pir-
minius prezidentinius rinkimus, kuriuos rengė jo
partija – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys de-
mokratai – blaškėsi, kalbėjo sau prieštaraudamas,
pyko, nervinosi, įtarinėjo (kadangi Vilniuje rinki-
mai vyko dvi dienas, V. Ušacko žmonės naktį po rin-
kimų budėjo prie balsadėžių, kad esą kas nors biu-
letenių nepavogtų; ir tai buvo paskutinis lašas
griaunant savo paties autoritetą, – tokius dalykus
kaip biuletenių klastojimas Lietuva jau seniai iš-
gyveno). Iš geriausio Lietuvos diplomato to nelau-
kėme. Pirmiausia jis kandidatu į Prezidentus išsi-

Demokratijos 
šventė
AuDRONė V. ŠkiuDAiTė
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JAV LB Krašto valdybos pirmininko rinkimų re-
zultatai man nebuvo netikėti –  siūlymas stoti prie
Krašto valdybos vairo man buvo įrodymas, kad

žmonės manimi tiki. Jaučiu atsakomybę prieš Ben-
druomenę ir vertinu žmonių pasitikėjimą, tai mane
įpareigojo ištarti „taip”. Mano ir visos Krašto val-
dybos komandos tikslas – pateisinti lūkesčius. Tikiu,
kad kartu nuveiksime daug prasmingų darbų.

Šios JAV LB Krašto valdybos užduotis – siekti,
kad JAV LB ir toliau būtų stipri, auganti ir įtakin-
ga organizacija, kad būtume matomi ne tik PLB, bet
ir JAV visuomeniniame gyvenime. Sieksime ben-
dradarbiauti su lietuvišką veiklą vykdančiomis
organizacijomis, puoselėti mūsų kalbą, kultūrą ir

Lapkričio 2 d. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, Lietuvos Res-
pub likos Seimo ir Pasaulio Lietu-

vių Bendruomenės (PLB) komisijos pir-
mininkas, JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) narys, pilietinės iniciatyvos „Mūsų

metas #DABAR” vadovas Rimvydas
Baltaduonis dalyvavo diskusijose su
žiniasklaidos atstovais, Šiaurės Ame-
rikos jaunimo suvažiavimo dalyviais ir
Lietuvių Bendruomenės organizacijų
vadovais. Diskusijų tema – pasiruoši-
mas artėjantiems 2019 m. rinkimams
Lietuvoje ir referendumui dėl lietuviš-
kos pilietybės išlaikymo.  

Rimvydas Baltaduonis gimė ir
augo Lietuvoje, uteniškis. Vilniaus
universitete baigė ekonomikos moks-
lus, JAV, University of Connecticut
tęsė studijas. Po magistrantūros tęsė
mokslus doktorantūroje, dirbo Geor-
ge Mason University, Virginijos valsti-
joje, Chapman University, Californijos
valstijoje. Šiuo metu yra Gettysburg

koledžo (Pennsylvanijos valstija) pro-
fesorius, dėsto eksperimentinę ir ener-
getikos ekonomiką. Jungtinėse Vals-
tijose gyvena jau 17 metų. 

Pateikiame svarbiausias R. Balta-
duonio ir kitų dalyvių min tis.

Daugumai iš mūsų labai rūpi pi-
lietybės išlaikymo klausimas. Jeigu
nepriklausome tai 10 išimčių, sutei-
kiančių teisę ją išlaikyti įgiję kitos ša-
lies pilietybę, lietuviškąją praranda-
me. Daug metų buvo bandoma išspręs-
ti tą skaudų klausimą, bet viskas atsi-
mušdavo į Konstitucinio Teismo (KT)
sienas. KT savo išaiškinimuose matė tik
vieną kelią – referendumą. Referendu-
mas paskelbtas ir vyks kartu su prezi-
dento rinkimais 2019 m. gegužę. 

Mūsų, išvykusiųjų, pagal oficialią
statistiką užsienyje yra 300 000 su lie-
tuviškais pasais. Kad laimėtume refe-
rendumą, reikia 50 proc. ir vieno balso
visų rinkėjų. Mūsų balsų neužteks. Rei-
kės dar vieno milijono Lietuvoje, kuris
balsuotų už pilietybės  išlaikymą išvy-

Mūsų tikslas – dirbti Lietuvos labui

Trumpai apie A. Urbonavičiaus lietuvišką

veikl ą. Nuo 1997 m. – Omahos LB vicepirmi-

ninkas, nuo 2002 m. – JAV LB tarybos narys,

2012–2016 m. – LR Seimo ir PLB komisijos na-

rys, 2012–2014 m. – JAV LB Tarybos prezi-

diumo narys. Vadovėlio „Kas yra JAV Lietuvių

Bendruo menė” bendraautorius.

Pirmąjį lapkričio savaitgalį Čikagoje lankėsi neseniai išrinktas JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Kraš-
to valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius. Jis susitiko su LR generaliniu konsulu Čikagoje Mant-
vydu Bekešium, Lietuvių Fondo (LF) valdybos pirmininku Tauru Bubliu, Šiaurės Amerikos lietuvių XVI
šokių šventės meno vadovu Gintaru Grinkevičiumi, dalyvavo Pasaulio lietuvių centre Lemonte vykusiame
LF metiniame pokylyje ir Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime. A. Urbonavičius savo minti-
mis ir ateities planais pasidalijo su „Draugo” skaitytojais. 

tradicijas. Mūsų tikslas – dirbti Lietuvos labui
bendradarbiaujant su Lietuvos valstybinėmis ins-
titucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, moks-
lo, meno, sporto, švietimo, verslo atstovais, diplo-
matiniu korpusu.

Pirmenybę teikiame pilietiškumui – ateityje lau-
kia LR prezidento rinkimai, referendumas dėl pi-
lietybės išsaugojimo. Sieksime stiprinti pilietišku-
mą užsienyje, Amerikoje, skatinsime čia gyvenan-
čius Lietuvos piliečius dalyvauti rinkimuose, kad
Lietuva ir pasaulis matytų – mes aktyvūs ir mums
yra svarbi Lietuvos ateitis. Norime, kad būtume iš-
girsti Lietuvoje:  pilietiškumas mums – atsakomy-
bė už savo kraštą. Lietuvos gerovė – visų mūsų tiks-
las. 

Šių tikslų JAV LB siekia jau 50 metų, jie labai
aiškiai apibrėžti Lietuvių chartoje, mums yra svar-
bus šių tikslų ir veiklos tęstinumas. Tikimės – tai bus
vertinama bei tęsiama ir ateityje.

Kiekviename žingsnyje jaučiu šeimos palaiky-
mą – žmona Raminta šiuo metu eina JAV LB Kryž-
kelės apygardos pirmininkės ir Omahos LB vice-
pirmininkės pareigas. Didžiuojuosi sūnumis Mar-
tynu ir Luku, kuriems lietuviškų tradicijų, šokio,

Su žmona Raminta – artimiausia bendražyge.
Ramintos Urbonavičienės nuotr.

kalbos ir kultūros puoselėjimas nėra svetimas. Pi-
lietiškumo klausimas mums – vienas svarbiausių mi-
nint tiek lietuviškas, tiek amerikietiškas šventes. 

Dažnai cituoju seną indėnų išmintį – „nesame pa-
veldėję šios žemės iš tėvų, mes ją pasiskolinome iš
savo vaikų”. Tai ir apie mūsų kalbą, kultūrą – viską
reikės grąžinti. Suvokimas, kad savo vaikams pri-
valome perduoti patriotiškumą, meilę savo kraštui
ir atsakomybę už jį, yra mūsų šeimos pagrindas. Ne-
užtenka žinoti kalbos, rašto, reikia jaustis lietuviu! 

Parengė Živilė Gurauskienė

Apie referendumą ir 
užsienio lietuvių poziciją

kusiems svetur. Tai yra labai aukšta kar-
telė, kurią privalome bandyti įveikti.  

Kodėl mes iki šiol neturime pilie-
tybės, viena priežasčių buvo įvardinta
tai, kad esame neaktyvūs politiškai.
2016 m. atėjo balsuoti tik 16 401 užsienio
lietuvis, o Čikagoje – tik 701. Keista, nes
vien Maironio lit. mokykloje mokosi 700
mokinių ir jie visi turi po du tėvus. O ne-
oficialiai sklando niekur nepatvirtinti
skaičiai, kad lietuviškų pasų čia turime
visus 100 000. 

Pagrindinė išsakyta mintis – jei no-
rime, kad mūsų rūpesčiai būtų svarbūs
Lietuvai, turime tai pranešti, turime
būti aktyvūs ir susitelkti. Jei mes to ne-
parodysime balsuodami, naivu tikėti,
kad bus įsiklausyta. Lietuvoje ir Ame-
rikoje tarp išeivių dar jaučiama didelė
priešprieša, skamba daug kritikos ir ne-
pasitenkinimo, kad dviguba pilietybe
naudosis atvykėliai iš kitų šalių. Žmo-
nės tinkamai nesupranta formuluotės,
kad reikės balsuoti ne už dvigubos pi-
lietybės įteisinimą, o įgytos pagal kilmę
išlaikymą. Jeigu norime turėti stiprią
valstybę, neturime atsisakyti savo pi-
liečių, kurie gali būti labai naudingi ša-
liai. Gyvendami svetur ir būdami tos ša-
lies piliečiais lietuviai gali įtakoti šalies,
kurioje gyvena, politikus. Kriziniais
Lietuvai metais Amerikos lietuviai ėjo
ir įtikinėjo politikus, ėmėsi visokių žy-
gių, kad tik padėtų Lietuvai. 

Mums reikia savanorių ir indivi-
dualios iniciatyvos išaiškinti, kodėl
mums reikia duoti tą pilietybę, nes
Lietuvos žmonės nežino, kiek išeivijo-
je yra veiklų, kurios remia Lietuvą, iš-
laiko ir finansuoja ligonines, vaikų
darželius, mokyklas, kiek galima iš-
spręsti svarbių Lietuvos ekonomikai
klausimų būnant tuo pačiu ir kitų šalių
piliečiais.

Labai svarbūs yra Prezidento rin-
kimai. Prezidentas turi daug galių įta-
koti tuos debatus dėl pilietybės išlai-
kymo, skiria KT teisėjus, kurie labai ak-
tyviai veikia išsaugotinos pilietybės
klausimu, todėl mums turi būti labai
svarbu, kokį prezidentą turėsime. Tuo
labiau, jei neįveiksime referendumo
kartelės.

Kaip ruoštis, telktis? Kokia Ame-

rikos lietuvių pozicija – ar eisime bal-
suoti, ar raginsime kitus, ar norime iš-
laikyti pilietybę?

Pagrindinės idėjos ruošiantis re-
ferendumui – informacinio  centro kū-
rimas, aktyvus tinklalapis internete,
jungiantis visas pajėgas išeivijoje. Kiek-
vienoje kraštų bendruomenėje įrengtas
štabas. Gyvi debatai, tiltai, praėjusių
rinkimų metu vykę Europos šalyse ir
Washingtone ir pasiteisinę, kai rinkėjai
užsienyje gyvai susitiko su kandida-
tuojančiais. Turime pradėti jau dabar. 

Pirmasis etapas – registracija. Nuo
2019 m. sausio, vasario mėnesio imsime
agituoti ir registruoti būsimus rinkėjus
visuose vykstančiuose renginiuose. Kai
žmogus užregistruojamas rinkimams,
tai 90 proc. tikimybė, kad balsuoti jis tik-
rai atvyks. 

Kitas etapas – balsavimas. Tie, kurie
neužsiregistravo, galės atvykti balsuo-
ti į ambasadą, konsulatus ir bus tą pa-
čią dieną užregistruoti ir galės balsuo-
ti. Ypač tam palanki galimybė Čikago-
je, kur mes turime konsulatą ir papil-
domai Lemonte įkurtą balsavimo apy-
linkę.

Visi kviečiami būti pilietinės ini-
ciatyvos pasaulyje „Mūsų metas #DABAR”
dalimi. Prisijungti prie svetainės „Fa-
cebook”, tapti jo sekėjais. Svetainėje bus
platinama visa informacija, susijusi
su rinkimais, debatai su kandidatais ir
pan. 

Diskusijos baigėsi optimistiškai
vyresniosios kartos išeivijos atstovo
Juozo Polikaičio pasisakymu: „Jeigu
mums pilietybė yra svarbu, jeigu mes ją
norime išsaugoti, nežiūrėkime, kas
buvo praeityje, pradėkime eit į priekį,
pozityviai. Aš jaučiuosi nejaukiai, kai
mes darome prielaidą – jeigu mes ne-
laimėsime. Jau vien ta prielaida yra pir-
mas žingsnis link pralaimėjimo. Ne-
žiūrėkime, ką ta pilietybė mums reiškia
ir kodėl mums jos reikia. Lietuvos žmo-
nės turi žinoti, kad ne mums reikia pi-
lietybės. Lietuvai reikia mūsų piliety-
bės. Mes turime tai įrodyti ir išaiškin-
ti Lietuvos žmonėms, kad jie mus pa-
laikytų.”

Parengė Danguolė Norkūnienė

Rimvydas Baltaduonis. D. Norkūnienės nuotr.
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DALIA POŠKIENĖ

Ruduo Lietuvoje, rausvai geltoni me-
džių lapai, piktėjantis vėjas draskė žie-
dus, tačiau žiedai vėl pražys pavasarį,
o tie, kuriuos darbais kuriame ir pina-
me į vainiką Lietuvai, išliks ilgam. ko-
kiais žiedais vainikas Lietuvai buvo su-
pintas toli už Atlanto?

Lietuvos universitetų moterų aso-
ciacija (LUMA), šiais metais mi-
ninti tarptautinės narystės 90-

ąsias metines, didžiuojasi lietuvių mo-
terų darbais ne tik Lietuvoje. Jau de-
šimtmetis, kai JAV, Čikagoje, veikia
LUMA skyrius (pirmoji pirm. – Ro-
mualda Laurinaitytė-Rynne, dabarti-
nė – dr. Rima Kašubaitė-Binder). 

Šį rudenį skridau iš Lietuvos tie-
siai į LUMA organizuotą ir ilgai puo-
selėtą Lietuvos šimtmečiui skirtą ren-
ginį, kuris vyko rugsėjo 23 d. „Friends-
hip Botanic Gardens”, Michigan City.
Vakarų Amerikos skyriaus pirminin-
kė ir renginio organizatorė dr. R. Ka-
šubaitė-Binder pasveikino gausiai su-
sirinkusius svečius, priminė  „Friends-
hip Botanic Gardens” (Draugystės bo-
tanikos sodelio) istoriją. Neatpažįsta-
mai pasikeitė ši vieta: išvalytas ap-
leistas žemės lopinėlis išaugo į gražų
sodą. Pasodinti berželiai, Lietuvos lau-
kų ir sodų gėlės. Padedant Lietuvos vy-
čiams pastatytas koplytstulpis. O Ge-

dimino stulpai, sudėlioti iš plytelių, by-
loja apie aukotojus, geradarius. Dar
daug jų nebylių, bet tikimasi, kad
kiekviena  plytelė turės savo vardą.

Iškilmingas renginys sulaukė gau-
sybės svečių – daugiau kaip 500. Šven-
tę pagerbė ir LR generalinis konsulas
Čikagoje Mantvydas Bekešius. Jo svei-
kinimą palydėjo žodžiai: „Lietuva yra
ten, kur esate jūs – lietuviai. Ačiū už
tai, kad saugote lietuvybę, kad puose-
lėjate tradicijas ir perduodate meilę Tė-
vynei iš kartos į kartą”. M. Bekešius dr.
R. Kašubaitei-Binder įteikė istorinę
Lietuvos vėliavą su Vyčiu.

Oficialioji šventės dalis liks įsi-
mintina svečiams, renginio organiza-
toriams. Sveikinimo laiškus, padėkas
į Lietuvos 100-mečio minėjimo šventę
susirinkusiems lietuviams Indianoje,
„Friendship Botanic Gardens”, atsiun-
tė Michigano miesto meras Ron Meers,
„Friendship Botanic Gardens” tarybos
pirmininkas; senatorius Joe Donnely;
buvęs LR generalinis konsulas Čika-
goje Marijus Gudynas ir LR generali-
nė garbės konsulė Ohio Ingrida Bub-
lienė.

Sveikinimo kalbą sakė ir atsto-
vaujamų organizacijų – XXVII knygos
mėgėjų draugijos, Lietuvos žurnalistų
sąjungos bei Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių sąjungos – vardu dovanas
bei padėkas įteikė šių eilučių autorė,
LUMA prezidentė Dalia Poškienė.  Va-
karų Amerikos skyriaus pirmininkė

Iš LIetuvos – į LIetuvą 

Apsilankymas Lietuvių Fonde. iš k.: Dalia Poškienė, Aušrelė Sakalaitė ir Jūratė Me-
reckienė. Asmeninio archyvo nuotraukos

Prie dailininkės Magdalenos Stankūnienės kapo Šv. kazimiero kapinėse Čikagoje (iš
k.): Dalia Poškienė, Rima kašubaitė-Binder, Danutė Bartulienė ir Margarita Stiglich. 

dr. R. Kašubaitė-Binder padėkojo pa-
grindiniams rėmėjams bei visiems ge-
radariams, prisidėjusiems prie šventės
organizavimo: LUMA, Lietuvos vy-
čiams, skautams, Lietuvių Fondui,
JAV Lietuvių Bendruomenei (LB), šau-
liams, Amerikos lietuvių šlovės mu-
ziejui (National Lithuanian American
Hall of  Fame), Amerikos lietuvių Be-
verly Shores klubo nariams, kitoms or-
ganizacijoms bei pavieniams žmonėms. 

Šventės lietuvių ir anglų kalbomis
vedėjai Svajonė Kerelytė ir Jonas Pla-
takis skelbė antrosios dalies programą:
iškilminga eisena su vėliavomis, gėlė-
mis ir trispalviais vainikais pasuko
link prezidentinių eglių, prie koplyts-
tulpio. Pasipuošusios tautiniais kos-
tiumais lumietės ir šaulės  dėjo gėles
prie prezidentų paminklų, dėkojo pa-
galbininkams už tokį Lietuvos vardo
įprasminimą. 

Dar ilgai skambėjo lietuviška dai-
na, muzika, sukosi šokėjų poros. Įreng-
toje estradoje ir pievelėje koncertavo
ansambliai „Laumė”, „Suktinis” ir
„Spindulys”, dainavo  solistai Vilija Ke-
relytė, Algimantas Barniškis ir Povilas
Strolia.

Švelniai ošiant medžiams, šildant
rudenėjančiai saulei, ilgai buriavosi
šventės svečiai, lankė rankdarbių pa-
viljonus, skanavo lietuviškus valgius,
rengė fotosesijas prie pražydusio Lie-
tuvos sodo... Iš Lietuvos į Lietuvą at-
keliavo šventė.

m m m

Viešnagę pas LUMA Vakarų
Amerikos skyriaus nares nu-
pasakoti nepaprasta. Šioje „mi-

sijoje” laukė įspūdingi potyriai. Ne
tik Lietuvos nepriklausomybės šimt-
mečiui organizuota šventė, pažintis
su LUMA narėmis, jų šeimomis, jų
darbais. Kiekviena diena, kiekvienas
susitikimas suteikė žinių ir neišdil-
domų įspūdžių. Pamatyta naujoji ir se-
noji Čikaga, kur lietuvių nuo pirmųjų
atvykimo dienų iki dabar ženklai – baž-
nyčios, paminklai, muziejai, amžinojo
poilsio vietos Lietuvių tautinėse ar
Šv. Kazimiero kapinėse. Jas kartu su lu-
mietėmis aplankėme, pabuvome prie
šviesios atminties dailininkės Magda-
lenos Stankūnienės, su kuria siejo
glaudūs ryšiai, kapą, pagerbėme švie-
suolius rašytojus, kitus žymius žmones,
pasilikusius amžinai šioje žemėje. 

Mano apsilankymo programą
kruopščiai rengė dr. Kašubaitė-Bin-
der. Jos dėka teko dalyvauti iškilmin-
game renginyje  Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje, susipažinti su šio mu-
ziejaus įkūrėju Stanley Balzeku Jr., eks-
ponatais, bylojančiais apie Amerikos
lietuvius, apžiūrėti parodą ,,For Free-
dom”. Muziejaus prezidentas S. Bal-
zekas Jr. tvirtino, kad ši paroda yra pa-
vyzdys, kaip lietuviai, siekdami bendro
tikslo – Lietuvos gerovės – moka susi-
vienyti ir kiek daug gali pasiekti. Ji tar-
si raginimas dabartiniams patriotams
nepamiršti šimtmečio senumo pamokų
ir įvairių kartų lietuviams, visoms
partijoms bei organizacijoms dirbti
kartu vardan tos Lietuvos.

Šiame muziejuje teko dalyvauti
kasmetinėse, jau 52-osiose, Metų žmo-
gaus pagerbimo iškilmėse. 2018 m.
Metų žmogumi buvo išrinktas LR Už-
sienio reikalų ministerijos Užsienio lie-
tuvių departamento direktorius Ma-
rijus Gudynas. Daugiau nei šimto sve-
čių būryje – garbės svečiai Michael J.
Madigan, Illinois Atstovų rūmų pir-
mininkas, John Shimkus, JAV Kong-

reso narys, LR ambasadorius JAV ir
Meksikai Rolandas Kriščiūnas, LR ge-
neralinis konsulas Čikagoje M. Beke-
šius su žmona Egle, JAV prezidento ad-
ministracijos patarėjas, LR garbės kon-
sulas dr. John Prunskis. Ir mes, LUMA
atstovės, turėjome galimybę pasvei-
kinti Metų žmogumi tituluotą M. Gu-
dyną, pristatyti LUMA, XXVII knygos
mėgėjų draugijos veiklą, bendrystę su
lietuvių išeivija, padovanoti muziejui
keletą knygų. 

Ne mažiau reikšmingos ir įsimin-
tinos buvo ir kitos viešnagės dienos. Dr.
R. Kašubaitės-Binder lydima aplan-
kiau Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią, kurią projektavo Jonas Mu-
lokas, interjerą kūrė Vytautas Kazi-
mieras Jonynas. Šie Amerikos lietuviai
kartu su Vytautu Kašuba, kitais me-
nininkais vėliau pastatė ir daugiau
pokario bažnyčių, sukurdami savotiš-
ką ,,Amerikos lietuvių stilių”, deri-
nusį liaudies architektūros formas,
gotikos ir baroko detales, modernias
medžiagas bei Lietuvos istorijos ir
geografijos įkvėptus vaizdinius. Pa-
buvota ir prie paminklo Dariui ir Gi-
rėnui, aplankyta daugybė kitų lietu-
vius menančių vietų, veikiančių mo-
kyklų, bažnyčių.

Aušrelė Sakalaitė palydėjo į „Drau-
go” redakciją, kur vyriausioji redak-
torė Ramunė Lapas atvėrė archyvus –
nuo pirmojo Amerikos lietuvių laik-
raščio „Draugo” numerio iki dabarties
leidinių ir pasidalijo redakcijos planais.
A. Sakalaitės lydima taip pat aplankiau
Lietuvių Fondą, kurio valdybos pir-
mininku nuo 2018 m. balandžio  mėn.
išrinktas Tauras Bublys. Lankantis
čia dėmesį patraukė lituanistinių mo-
kyklėlių vaikų darbų parodos. Susiti-
kome ir su buvusiu PLC valdybos pir-
mininku Ignu Budriu, nepailstančiuoju
Rimantu Dirvoniu, aplankėme Lietu-
vių dailės muziejų, galeriją „Siela”, kur
bendravome su direktore Asta Zim-
kus.  

Įspūdinga pažintis Lituanistikos
tyrimo ir studijų centre (LTSC) su jo
vykdomąja direktore Kristina Lapie-
nyte. Tai vienas didžiausių kultūri-
nių vienetų lietuvių išeivijos tauti-
niame, politiniame, moksliniame gy-
venime. Vienas didžiausių padalinių –
Pasaulio lietuvių archyvas. Didelę dalį
jame sudaro biblioteka su daugiau nei
100 tūkstančių knygų ir daugiau nei du
tūkstančiai įvairių pavadinimų perio-
dinių leidinių komplektų. Archyvo 7
fonduose saugoma DP Vokietijoje su-
kaupta medžiaga. Antras didelis sky-
rius ir ekspozicija su M. K. Čiurlionio
gaidų originalais – Žilevičiaus- Krei-
vėno lietuvių muzikologijos archyvas.
Tai vienas didžiausių tokio pobūdžio
archyvų išeivijoje. Nepaprastai tur-
tingas lietuvių išeivių gydytojų pali-
kimas saugomas Lietuvių medicinos
muziejuje ir archyve. Ekspozicijoje –
rankraščiai, moksliniai darbai, asme-
ninai daiktai. Jame ir prezidento dak-
taro Kazio Griniaus asmeninai daiktai.
Šio muziejaus iniciatorė ir įkūrėja – dr.
M. Budrienė. Maloniai akis džiugino
lietuvės dailininkės Violetos Židonytės
tapybos paroda. Parodų organizavi-
mas – viena iš Budrio lietuvių fondo ar-
chyvų veiklų. Šio archyvo kuratoriumi
buvo  fotomenininkas Algimantas Ke-
zys. Jo rūpesčiu Jaunimo centre, Čiur-
lionio galerijoje, rengtos parodos: eks-
ponuota ne tik archyvinė medžiaga, bet
ir menininkų iš Lietuvos darbai. Tur-
tingas ir vaizdinių-garsinių priemonių
skyrius, kur saugomos vaizdajuostės,
radijo įrašai, „Amerikos balso”, „Lais-
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ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ

Spalio 28 dieną Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
vyko visuotinis misijos narių susirinkimas, kuriame da-
lyvavo misijos direktorius kunigas Algis Baniulis SJ,
pastoracinės tarybos atstovai bei misijos nariai. Prieš
susirinkimą, kaip jau įprasta, prasidėjusį bendravimu
prie puoduko kavos, buvo prisiminti misijos tikslai:
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija rūpinasi jos na-
rių religinėmis reikmėmis bei dvasiniu ugdymu, lie-
tuvių kalba skelbia kristaus Evangeliją, puoselėja lie-
tuviškas religines tradicijas ir papročius, taip pat ka-
talikiškai auklėja jaunimą lietuviškoje aplinkoje. 

Susirinkimą malda pradėjęs misijos direktorius
kun. A.  Baniulis SJ susirinkusiesiems patei-
kė metinę ataskaitą. Buvo supažindinta su

statistika apie registruotas šeimas, lankomumą,
krikštą, laidotuves ir sakramentus. 

Finansinę ataskaitą pateikė misijos buhalterė
Silvia Klein. Džiugu, kad 2017–2018 fiskalinius me-
tus Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija užbaigė be
įsiskolinimų.

Susirinkimą tęsė pastoracinės tarybos (PT) pir-
mininkė Rita Maleiškienė, apžvelgdama misijos
veiklą įvairiose srityse.

Parapijos gyvenimo veikla: sekmadieniais (kai
salė neužimta) lankytojai kviečiami vaišintis kava
su py ragaičiais, joje  gali susiburti ir pabendrauti;
dalyvaujama  Pasaulio lietuvių centro Kalėdų mu-
gėje; misijos seselės ruošia Kūčių vakarienę, į kurią
paprastai susirenka nemažas būrys žmonių; didelio
populiarumo susilaukia ir Užgavėnių blynai bei
Atvelykio vaišės. 

Sielovadai, dvasiniam ugdymui stiprinti misija
kartu su Ateitininkų namais surengė Advento ir Ga-
vėnios rekolekcijas, buvo organizuojama piligrimi-
nė kelionė į Meksiką, vyko Šv. Rašto būrelis ir t. A.

Baniulio vedamos šv. Ignaco Lojolos dvasinės pra-
tybos bei Alfa kursai. Kunigas Lukas Laniauskas SJ
aukojo dvejas mokomąsias  šv. Mišias, kurių metu
buvo aiškinama Žodžio liturgija ir Aukos liturgija.
Seselė Laimutė ir mokytoja Grasilda Reinys prave-
dė 15-ąją Biblinę stovyklą jaunimui. 

Misija taip pat dalyvauja ir labdaringoje veikloje.
Kalėdų laikotarpiu surinktos lėšos skiriamos Moti-
nos Teresės šeimų namams remti. Pinigai, surink-
ti iš Sriubos pietų akcijos, siunčiami į Lietuvos Ca-
rito valgyklas. Taip pat prisidedama prie ryžių du-
benėlių akcijos ir kasdien vietiniams maisto san-
dėliams renka aukojamą sausą maistą.

Susirinkusieji švieslentėje galėjo stebėti nuo-
traukose įamžintas misijos veiklos akimirkas. Seselė
Laimutė Kabišaitytė trumpai papasakojo apie pasi-
ruošimą Pirmajai komunijai ir pasidžiaugė, kad net
75 vaikučiai jau lanko pamokėles. Sutvirtinimo
sakramentui jaunimą šiais metais ruoš mokytoja
Grasilda Reinys. 

Į piligriminę kelionę – pabuvoti Šventojoje Že-
mėje – kovo 30 – balandžio 8 dienomis kvietė Irena
Vilimienė. Sakoma, kad kelionė į Šventąją Žemę yra
gyvenimo kelionė. Pažadėtąją žemę kasmet aplanko
apie 3,5 miljonų turistų, kurie palieka joje per 20 bi-
lijardų dolerių. Izraelyje turizmo industrijoje dirba
per 200 000 darbuotojų. Savo atsiliepime viena pi-
ligrimė rašė: „Šventojoje Žemėje tvyro ypatinga
aura. Per dešimt dienų patirtas neapsakomas jaus-
mas mane lydi iki šios dienos. Jis neišdildomas ...”
„Skirdami laiko maldai, apmąstymams, aplankysi-
me Biblijoje minimas vietas, – kalbėjo Irena Vili-
mienė, – patirsime Jėzaus Kristaus žemiškąją kelionę
iki pat Golgotos kalvos. Išsimaudysime Negyvojoje
jūroje, tyvuliuojančioje žemiausiame pasaulio taške,
gėrėsimės įspūdinga senovine architektūra, išliku-
siais kultūriniais lobiais”. 

Susirinimą malda ir padėka visiems, dirban-
tiems misijos labui, baigė misijos direktorius kun.
A. Baniulis SJ. 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje – 
visuotinis narių susirinkimas 

vės” radijo ir kt. įrašų komplektai. Lankantis centre
atskirai reikėtų stabtelėti prie istoriko Jono Dai-
nausko bibliotekos ir archyvo bei Meno archyvo. Il-
gėliau pabūta prie Lietuvių genocido tyrimo centro
Amerikoje ekspozicijos, archyvų. Jie byloja apie tra-
gišką lietuvių tautos likimą, trėmimus, Sibiro kalė-
jimus ir po pasaulį išsklidusius lietuvių kelius. Neį-
kainojami eksponatai, turintys istorinę reikšmę ir by-
lojantys apie rezistencinę kovą, saugomi Ramovėnų
laisvės kovų muziejuje. Ordinai, medaliai, ženklai, fi-
latelijos, filokartijos rinkiniai domintų ne tik istori-
kus, bet ir kolekcininkus. Įstrigs atmintyje matytos
ekspozicijos Lietuvių muziejuje, kuriame – Lietuvos
praeitį atspindinti medžiaga – liaudies meistrų dar-
bai, XIX a. spausdintos knygos, Vydūno asmeniniai
darbai. Ekspozicijoje puikuojasi ir A. Sakalaitės pa-
dovanotas tautinis kostiumas. 

Kita diena buvo skirta lankyti Lietuvių Tautines
kapines. Šios kapinės priklauso lietuviams  ir jose nuo
1911 m. palaidota daugiau kaip 13 tūkst. mūsų tau-
tiečių. Tarp jų: varpininkas, laikraščių redaktorius
Juozas Adomaitis-Šernas, rašytojas Marius Katiliš-
kis (Albinas Marius Vaitkus), dailininkas Adomas
Varnas, kompozitorius Vladas Jakubėnas, moksli-
ninkai ir visuomenininkai broliai Vaclovas ir Vik-
toras Biržiškos. Kapinėse yra simbolinis paminklas
Lietuvos himno autoriui Vincui Kudirkai. 1995 m. Ju-
lius ir Pranė Pakalkos padovanojo 5 metrų aukščio iš
plieno nulietą tautiškų formų koplytstulpį, skirtą
1940–1953 m. Sibiro tremtinių atminimui. 

Kiekviena diena buvo skirta pažinčiai su lietu-

D. Poškienė skaito pranešimą Lietuvos šimtmečio šventėje
,,Friendship Botanic Gardens”. Dešinėje – LuMA Vakarų Ame-
rikos skyriaus pirmininkė Rima kašubaitė-Binder.

vybę puoselėjančiais, saugančiais žmonėms. Aplan-
kyta Baniūtė Mašiotaitė-Kronienė. Ne vieną ekspo-
natą apie Oną Mašiotienę, Praną, Jonus Mašiotus pa-
dovanojusi  Balzeko  lietuvių kultūros bei kitiems mu-
ziejams, nepailstanti Baniūtė rūpinasi Mašiotų drau-
gijos likimu Lietuvoje. 

Kartu su Margarita Stiglich, Danute Bartuliene
dalyvavome susitikime Lietuvos generaliniame kon-
sulate Čikagoje. Įsimintini susitikimai, į kuriuos ly-
dėjo Birutė Deltuvienė-Eyzenbach, Marija Bohare-
vičienė, kitos šioje šalyje įsikūrusios, bet nenutolu-
sios nuo Lietuvos moterys. Po šv. Mišių Lemonte ap-
silankėme šventinėje Korp! Giedra popietėje. Gied-
rininkės savo gyvenimu ir darbais siekia gilinti
savo katalikišką tikėjimą, tarnauti Dievui ir Bažny-
čiai, ugdyti savo tautiškumą, sąmoningai kurti lie-
tuvišką tapatybę, mylėdamos tėvynę dirbti savo tau-
tai, lavinti inteligentiškumą, siekti mokslo ir plataus
bei gilaus išsilavinimo, puoselėti kūrybą bei menus.

Dėkingumo, pagarbos žodžiai susibūrusioms į
LUMA Vakarų Amerikos skyrių išsakyti atsisveiki-
nimo vakare. Tarp garbiųjų lumiečių – prof. Regina
Padleckienė,  Daiva  Karuža,  Rūta Sidabras, aktyvi
Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės draugi-
jos atstovė Jūratė Variakojienė. Aptarta ne tik šimt-
mečio  šventė,  bet  ir  pasitarta,  kaip  pasitiksime
2019-uosius – Pasaulio  lietuvių metus,  kaip tiesime
tiltus, jungiančius, kviečiančius eiti „iš Lietuvos – į
Lietuvą”.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje vyko visuotinis misijos narių susirinkimas.

Pabuvoti Šventojoje Žemėje kvietė irena Vilimienė. Prie stalo sėdi (iš k.): PT pirmininkė Rita Maleiškienė, sekretorė Re-
nata Žilienė, misijos direktorius kunigas Algis Baniulis SJ.   Živilės Gurauskienės nuotraukos
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Ten šeimos buvo išskirtos – moterys su vaikais
atsidūrė Vokietijoje, vyrai išvaryti kasti apkasų. Po
kurio laiko Petrulių šeima vėl susirado vienas kitą
Vokietijoje, kur tėvai dirbo mašinų gamykloje, o Vy-
tautas Petrulis lankė vietos mokyklą, vėliau, jau per-
sikėlus į DP stovyklą Dilingene, ketverius metus čia
mokėsi lietuvių gimnazijoje. 

1948 metais Petruliai emigravo į Kanadą ir pa-
teko į Alberta provinciją. Po metų Vytautas įsidar-
bino padėjėju statybų bendrovėje, o vakarais mokė-
si Calgary technikos mokykloje. 1953-iaisiais jau-
nuolis įstojo studijuoti į Toronto universiteto ar-
chitektūros fakultetą, kurį 1958 metais baigė su pa-
gyrimu ir aukso medaliu.

Vytautas Petrulis dalyvavo įvairiuose archi-
tektūriniuose projektuose, įskaitant Toronto Tarp-
tautinį oro uostą, kurio įvaizdžiai tarp kitų  iškilių
technologijos pavyzdžių buvo pasiųsti į kosmosą lai-
ko kapsulėje. Jis su kitais projektavo Toronto uni-
versiteto pastatus (11 skirtingų pastatų), dalyvavo
Walt Disney Concert Hall projektavimo darbuose Los
Angeles.

Fotografija jis susidomėjo dar gimnazijoje Vo-
kietijoje – pabėgėlių stovykloje. Per gimnazijos išvyką
į Miuncheno zoologijos sodą vaikinas aplankė tech-
nikos parodą, kur pamatė nedidelius filmavimo
aparatus ir labai jais susižavėjo. Tik jau būdamas To-
ronte 1951-aisiais išsimokėtinai po 5 dolerius per mė-
nesį įsigijo nedidelę filmavimo kamerą „Kodak Re-
liant”, o 1956-aisiais pradėjo filmuoti su 16 mm
juostos kamera.

V. Petrulis priklausė Toronto „Movie Club”,
kuris turėjo apie 100 narių. Jis filmavo savo keliones
po įvairias šalis, o keliavo tikrai daug – buvo aplan-
kyta ir įamžinta Jamaika, Meksika, Vatikanas, Švei-
carija, Vokietija, Meksika, Venesuela, Kolumbija, Gib-

Dovana Lietuvai iš Amerikos –
pusšimtį metų kaupta kolekcija 

raltaras, Japonija, Honkongas ir daugybė kitų šalių.
Tuo metu dar be garso buvo įamžinta ir keletas

lietuvių renginių, o kai 1985 metais V. Petrulis įsigijo
vaizdo kamerą, jau filmavo beveik visus Los Ange-
les lietuvių bendruomenės renginius – minėjimus,
koncertus, susitikimus, šeštadieninės
mokyklos veiklą, lietuvių dienas, tau-
tinių šokių grupės pasirodymus, skau-
tų susibūrimus, buriavimo varžybas, lie-
tuvių verslininkų bei Toronto lietuvių
bendruomenės veiklą ir kitus. Per kelis
dešimt mečius jis sukūrė didžiulį ar-
chyvą, užfiksuotą 8 mm ir 16 mm juos-
tose.

Nuo 1993 metų su Pauliumi Jasiu-
koniu V. Petrulis rengė TV videožurna-
lą „Lietuviai”, kuris nušvietė lietuvių iš-
eivijos veiklą visame pasaulyje. Buvo su-
kurta daugybė reportažų, išplatinta
šimtai jų kopijų. Šio videožurnalo ve-
damąjį rašė iškilus kultūrininkas Bro-
nys Raila. Tarp kitų siužetų buvo nu-
filmuoti  dainuojantys Brazilijos lietu-
viai ir Montrealyje prie parlamento
rūmų piketuojantys kanadiečiai, kurie
reikalavo pripažinti Lietuvos nepri-
klausomybę.

Jo įrašų kolekcijoje yra išlikęs ir nepakartoja-
mas epizodas su poetu Bernardu Brazdžioniu. Per
vieną lietuvių pobūvį, nepastebėjęs į jį nukreiptos ka-
meros, poetas vienam savo pašnekovui ištarė: „Jau
mano daina sudainuota.” Taip jau atsitiko, kad po sa-
vaitės B. Brazdžionis mirė, o pranašiškas įrašas iš-
liko.

Vytautas Petrulis įamžino pirmojo nepriklau-
somos Lietuvos vadovo profesoriaus Vytauto Lands-
bergio, prezidento Algirdo Brazausko susitikimus su
tautiečiais Amerikoje. Ne kartą jo objektyve atsidūrė

JAV lietuvių aktorės Rūta Lee ir
Ann Jillian (Jūratė Nausėdaitė).

Jis taip pat kalbino jis ir pasaulinio garso lietuvių
antropologę Birutę Galdikas. 

V. Petrulio kamera įamžino ir literatūros vaka-
rus, susitikimus su rašytojais, poetais. 1989 metais
V. Petrulis nufilmavo Vytauto Kernagio ir „Dainos
teatro” pasirodymą Los Angeles, 2007-aisiais aki-
mirkas, kai dokumentinio kino režisierius Arūnas
Matelis atsiėmė JAV režisierių gildijos apdovanoji-
mą už geriausią dokumentinį filmą „Prieš par-
skrendant į Žemę”. V. Petrulis nufilmavo ir krepši-
ninką, Europos čempioną Praną Lubiną, atidaran-
tį „Lietuvių dienas” Los Angeles. Jo kamera taip pat
užfiksavo, kaip lietuvių rinktinė tapo Barcelonos
olimpinių žaidynių sidabro medalių laimėtoja 1992
metais.

Su žmona Antonija (dabar jau a. a.) V. Petrulis
susilaukė trijų sūnų. Į Jungtines Amerikos Valstijas
šeima atvyko   1982 metais firmos reikalais – reikė-
jo padėti administruoti 200 milijonų dolerių  vertės
architektūrinį  projektą Arizonos valstijoje. Petru-
liai nuspren dė likti Amerikoje – iš pradžių gyveno
Phoenix mieste Arizonoje, o nuo 1986 metų – Los An-
geles. Čia V. Petrulis iki pensijos dirbo įvairiuose ar-
chitektūros firmose.

Parodos rengėjai teigia, kad V.  Petrulis ir dabar
filmuoja lietuvių išeivijos veiklą Los Angeles, o at-
vykęs į Lietuvą visada fiksuoja Lietuvos miestus,
įvairius renginius, žymius Lietuvos menininkus: dai-
lininkus Rimą Bičiūną ir Rimantą Dichavičių, Eu-
ropos parko įkūrėją Gintarą Karosą, Trakus žiemos
metu naktį, Tytuvėnų vienuolyną, Kryžių kalną
žiemą ir kt. Ši medžiaga  buvo rodoma ir per Čika-
gos lietuvių televiziją.

Naujojoje parodoje Vilniuje autorius pateikia ir
savo autobiografiją. Joje jis rašo, kad dar 1960 metais
pradėjo domėtis buitinių filmavimo kamerų istori-
ja ir ėmė kolekcionuoti senus aparatus. Per kelis de-
šimtmečius šių aparatų buvo sukaupta šimtai nuo pa-

čių seniausių, praėjusio šimtmečio pradžios iki ge-
rokai naujesnių.

Praėjusiais metais, žinomo kino operatoriaus Al-
girdo Tarvydo paragintas, lietuvių architektas ir kino
metraštininkas Vytautas Petrulis savo tėvynei pa-
dovanojo neįkainojamą dovaną – penkis dešimtme-
čius kauptą vaizdų archyvą bei fotografavimo ir fil-
mavimo įrangos kolekciją, kurią kaupė nuo 1960
metų. 

Kino operatoriaus Arvydo Baryso iniciatyva ir
remiant Lietuvos kultūros tarybai apie du tūkstan-
čiai foto, kino ir vaizdo kamerų iš už Atlanto atplaukė
į Lietuvos teatro, muzikos ir kino bei Šiaulių „Auš-
ros” muziejų fondus. Šiauliams atiteko turtinga fo-

toaparatų kolekcija, nes čia veikia fotogra-
fijos muziejus. 

Naujojoje parodoje Lietuvos teatro, mu-
zikos ir kino muziejuje pateikiama tik ne-
didelė dalis šios neįkainojamos kolekcijos
dalis.  Planuojama, kad ateityje bus pa-
rengta ir lankytojams parodyta daug di-
desnė jo dovanotų daiktų paroda.

Lankytojai ekspozicijoje gali pamatyti
ir keletą paties V. Petrulio vaikystės bei jau-
nystės nuotraukų. Jo nufilmuota vaizdo
medžiaga taip pat yra rodoma muziejuje, toje
salėje, kur yra fotokameros, o muziejaus fojė
dideliame ekrane rodomoje vaizdo medžia-
goje galima pamatyti ir patį V. Petrulį. Visi
parodos eksponatai yra rūpestingai aprašyti,
nurodyta jų pagaminimo data. Paroda mu-
ziejuje veiks visus metus, iki 2019-ųjų spalio
pabaigos. 

Parodoje – kolekcininko Lietuvai dovanotos video kameros. A. Vaškevičiaus nuotraukos

V. Petrulis Trakuose. Muziejaus archyvų nuotr.

kai kurie eksponatai – tikrai seni ir vertingi.
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Bet grįžkime į 2016 metus. Kine-
matografininkas Rolandas Buožis ir fo-
tografas Rokas Darulis nutarė pradėti
kurti filmą 2016 m. vasarą, kai geriau-
sia Lietuvos plaukikė ruošėsi Olim-
piadai. Jie buvo draugai, todėl Rolandui
ir Rokui buvo įdomu stebėti ir filmuo-
ti, kaip Rūtai sekasi jos karjeros zeni-
te. Tuo metu laimėjimai ir medaliai, at-
rodė, krito iš dangaus, ir visi tiesiog
garbino Rūtą. Niekas net neįsivaizda-
vo, kaip viskas apsisuks, ir filmavimas
užtruks net dvejus metus. Iš tiesų tai pa-
vertė filmą unikalia ir vertinga doku-
mentika.

Filmuotojai su Rūta buvo visur –
Plymouthe, Anglijoje, 5 val. ryto jos na-
muose, treniruočių baseine, paskuti-
nėje treniruočių stovykloje Tenerifėje,
dar po metų – Europos trumpųjų dis-
tancijų čempionate Danijoje. Daug fil-
muota ir Lietuvoje: Kaune, Vilniuje ir
Nidoje. Rolandas ir Rokas prifilmavo
net 30 valandų medžiagos. Užauginta
močiutės ir brolių Margirio ir Min-
daugo (kai Rūtelei tebuvo ketveri me-
tukai, jos mama Ingrida žuvo autoava-
rijoje), o tėtis dirbo užsienyje ir ne-
grįždavo į Lietuvą. Rūta jį pirmą kar-
tą pamatė tik 8 m. Visas gyvenimas
buvo užpildytas močiutės, brolių ir
plaukimo Šilainių baseine, kaip Rūta
sako – ,,pačiame gražiausiame baseine
pasaulyje, kaip man atrodė tuo laiku”. 

Tik grižęs į Lietuvą po 2008 m.
krizės tėvas vėl turėjo važiuoti į Ang-
liją dirbti, jam padėjo ir vyriausias
brolis, kad tik Rūta galėtų plaukti. Ir
kai tėtis paskambino į Plymoutho ko-
ledžą, plaukimo treneris Jon Rudd
gavo žinutę, kad yra tokia mergaitė
Rūta, kuri neblogai plaukia. Ir kad iš
karto po peržiūros ją priims į koledžą,
ir Rūta sunkiai, sunkiai ir atkakliai
dirbs. “Rūta labai įkvepianti ir ekst-
raordinari asmenybė. Jos darbo etika
ir atkaklumas gali būti pavyzdžiu kiek-
vienam iš mūsų”, – sako abu jos trene-
riai Anglijoje. Ir Rūta laimės Londono
olimpiados aukso medalį, ir ne vieną.
Ir tada filme nuskambėjo labai svarbūs
trenerio Jon Rudd žodžiai: ,,Rūtos tiks-
las buvo patekti į finalą. Kad galima lai-
mėti olimpiados auksą – negalvojome
ir net nesvajojome”. 

O iš tiesų reikėjo galvoti ir svajoti,
ir paruošti tą darbščią mažakalbę mer-
gaitę pergalei – o kas, jeigu… Rūta yra
individualios sporto šakos sportininkė,
atletė, ji tikrai nebuvo pasiruošusi at-
laikyti visos užgriuvusios šlovės ir dė-
mesio. Tuo turėjo pasirūpinti kiti su-
augę dėdės ir tetos, deja… Individua-
lesnės sporto šakos kaip plaukimas
turbūt nėra. Visada esi pats su savimi,
dažniausiai girdi tik trenerio balsą.
Vienam treniruotis ir įdėti maksima-
lias pastangas yra sunku. Amerikoje
nei vienas plaukikas nesitreniruoja
pavieniui. Net ir Michelas Phelpsas
ar Katie Ledecky turėjo grupę treni-
ruočių partnerių, bet, atrodo, kad nie-
kas to nežinojo... LTOK ir plaukimo fe-
deracijos specialistai net negalvojo,
kad olimpinei čempionei reikia ko-
mandos, sporto psichologo, atstovo
spaudai, kad ji galėtų sėkmingai siek-
ti tolimesnių rezultatų. Lietuvai reikėjo
tik medalių.

Niekas nežinojo, kad po poros metų
Rūta nukris nuo dviračio ir susilaužys
alkūnę likus 11-kai mėnesių iki Olim-
piados, o visiškai išties ranką likus 4
mėnesiams iki Rio de Janeiro olimpi-
nių žaidynių. Ir visiškai niekas neži-
nojo apie tai, kas įvyks Rio žaidynėse…
Niekas nežinojo, kokį  puolimą teks at-
laikyti Rūtai. Ir turbūt niekas nežino-
jo, kas yra tikroji Rūta… Ir niekas ne-
žinojo, kaip ji visa tai ištvėrė. Viena, pa-

Filmas „Rūta” Los Angeles
Prieš dvi savaites, lapkričio 3 d., įvyko filmo ,,Rūta” premjera Los Angeles

(LA). Į peržiūrą Santa Monicoje, ,,Aero” kino teatre pakvietė LA lietuvių jauni-
mo są junga ir Lietuvos generalinis konsulatas. Atvyko daug žmonių, net krep-
šininkas Jonas Valančiūnas. 

Man buvo labai smagu tai matyti, nes su savo draugais savanoriavau ruo-
šiant šį renginį. Filmas padėjo suprasti, kaip vystėsi Rūtos Meilutytės plaukimo
kar jera, kokius ji patyrė asmeninius sunkumus. Rūtos atvirumas ir nuoširdu-
mas pavergė žiūrovus, neliko nė vieno abejingo. 

Po filmo Rūta pati papasakojo, kaip ji kovojo su depresija. Mes visi Rūtai
lin kime stiprybės.

Šiuo metu jau galima pažiūrėti filmą ir internete – tikrai paliks stiprų įspū-
dį.

Tą dieną LR generalinis konsulas LA Darius Gaidys man bei mano sesu-
tėms Dainavai ir Brekai įteikė lietuviškus pasus. Tai buvo nuostabi šventė mū -
sų šeimai.

Gabija Petrulytė – 12 kl. mokinė
LA šv. Kazimiero lituanistinė mokykla

laikoma vyresnių brolių… Ir kad
Rūtai Lietuvoje niekas nepadėjo ko-
voti, tik puolė. Net kolega plaukikas,
dabar pretenduojantis į Lietuvos pre-
zidento postą Arvydas Juozaitis, be-
jausmiu veidu, savo beprotišku ko-
mentaru pažeminęs ir norėjęs ištrinti
iš Lietuvos sporto istorijos visų laikų
žymiausios plaukikės pasiekimus. Visi
buvo nepatenkinti 7-ta vieta olimpinių
žaidynių plaukimo varžybų finale.
Klausinėjo Rūtą apie nelaimėtą medalį
kovoje su sportininke, vartojančia do-
pingą… Visa tai buvo nežinoma…. O
kamera sukosi, Rolandas ir Rokas fik-
savo kiekvieną, kad ir labai skaudžią
gyvenimo detalę.

Ir tik Rūta žinojo, kada atslinko
tamsusis debesis – depresija. Ir Rūta tu-

rėjo
vėl treniruo-

tis ir vėl kovoti, ir da-
bar jau ne tik už geresnį re-

zultatą. Bet viena ji tos naštos jau ne-
beatlaikė – ir tada filmo kūrėjams pa-
vyko užfiksuoti didžiausią netikėtumą,

Dainava, Breka ir Gabija Petrulytės su Rūta Meilutyte. Kario Petrulio nuotr.

kai Rūta prabilo apie savo palydovę –
depresiją.

Atvira, nuoširdi tiesa, išsikalbėji-
mas sukrečia iki širdies gelmių. Neį-
tikėtina drąsa, neįtikėtina stiprybė…
Kova dar tęsiasi, bet Rūta jau yra nu-
galėtoja mūsų širdyse. Tų žmonių, ku-
rie matė, išgirdo ir sužinojo RŪTOS is-
toriją. Filmo kūrėjai neturėjo scena-
rijaus, bet jo ir negalėjo būti, nes jie fil-
mavo GYVENIMĄ. Kiekvienas lietuvis,
ypač jaunas žmogus, turėtų pažiūrėti
šį filmą. Apie tikras pastangas, pa-
prastumą, šlovės kainą ir apie nepa-
prastą drąsą sakyti tai, kas skau-
džiausia.

Visi Californijos ir Nevados lietu-
viai labai džiaugėsi, kai Lietuvos ge-
neralinio konsulato Los Angeles buvo
pakviesti į dokumentinio filmo apie
Rūtą Meilutytę peržiūrą „Aeto” kino te-
atre Santa Monicoje. Juolab kad ir
pati Rūta galėjo dalyvauti, kantriai

fotografuotis ir dalinti
autografus žiūrovams,
nes dabar ji treniruo-
jasi Los Angeles esan-
čiame UCLA plauki-
mo baseine. Pama-
tęs filmą supranti,
kiek daug jėgų, ge-
r a n o r i š k u m o,
jautrumo ir pa-
garbos yra
tame, kad Rūta
pati dalyvavo
filmo prista-
tyme Vaka-
rų pakran-
tės lietu-

viams. Po fil-
mo, prasidėjus tit-

rams,  pusę minutės buvo tyla,
o po to auditorija ilgai plojo atsistoju-
si. Susidomėjimas filmu buvo didelis,
net buvo atvykusių iš Las Vegas ir San
Diego susitikti su Rūta, išgirsti jos is-
toriją. Ką ten iš Nevados – žymusis
krepšininkas Jonas Valančiūnas, kuris
kitą dieną turėjo žaisti NBA rungtynes
su Los Angeles „Lakers“, kartu su
mumis žiūrėjo filmą, išklausė Rūtos at-
sakymus į žiūrovų klausimus, o po to
dar abu pabendravo. Įdomu, kad Rūta
jau yra olimpinė  čempionė, o Jonas Va-
lančiūnas dar tik siekia šio titulo.
Buvo įspūdinga, kad Rūtą palaiko ne
tik užsienio lietuvių bendruomenė,
bet ir iškilieji Lietuvos sportininkai. 

Simboliška, kad po filmo peržiūros
vykusį klausimų ir atsakymų pusva-
landį generaliniam konsului Dariui
Gaidžiui vesti padėjo jaunimas: kon-
sulo sūnus Dominykas Gaidys ir Gabija
Petrulytė, buvo įteikti lietuviški pasai
trims jauniesiems Los Angeles pilna-
mečiams.Turėjome daug klausimų Rū-
tai, ir į visus ji atsakė nuoširdžiai ir iš-
samiai. 

Įdomu buvo stebėti, kaip mielai ir
su šypsena Rūta atsakydavo ir į mažųjų
žiūrovų klausimus – kokį valgį ji mėgs-
ta ir kokie gyvūnai labiausiai patinka.
Salė audringais plojimais palydėjo Rū-
tos kuklų atsakymą, kad šiuo metu ji
jau yra laimėjusi daugiau kaip 200
medalių. Ir į generalinio konsulo Da-
riaus Gaidžio klausimą, ar ji nėra ga-
vusi pasiūlymų plaukti už kitą šalį,
Rūta drąsiai atsakė, kad ne, ir Tokyo
Olimpinėse žaidynėse ji vėl atstovaus
Lietuvai.

Turėjome puikią progą pažinti
įžymią Lietuvos sportininkę. Ir drąsiai
galime teigti, kad pamatėme, išgirdome
ir daug sužinojome apie olimpinę čem-
pionę. Ir kad filmas pasiekė savo tiks-
lą, nes pati Rūta papasakojo apie save,
ir dabar mes visi esame jos sirgaliai –
ir plaukimo baseine, ir gyvenime – už
baseino ribų.

RŪTA
Nematyta, negirdėta, nežinoma

Pokalbį su Rūta po filmo peržiūros konsului Da-
riui Gaidžiui padėjo vesti jaunimas – Dominy-
kas Gaidys ir Gabija Petrulytė.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Aukštas apdovanojimas V. Adamkui 
Vilnius (BNS) – Jungtinėse Vals-

tijose įsikūrusio Komunizmo aukų at-
minimo fondo atstovai šią savaitę
įteiks apdovanojimą kadenciją baigu-
siam prezidentui Valdui Adamkui.

JAV prezidentų vardu pavadinto
Truman-Reagan Laisvės medaliu taip
pat bus apdovanota europarlamentarė
iš Latvijos Sandra Kalnietė ir Estijos
atstovas Europos Parlamente, Nacio-
nalinės nepriklausomybės partijos
įkūrėjas Tunne Kelam.

Ši JAV kongreso įsteigta organi-
zacija kasmet įteikia tokius apdova-
nojimus institucijoms ir žmonėms,

įsipareigojusiems laisvei ir demokra-
tijai bei kovojusiais su komunizmu, ki-
tomis tironijos formomis.

„Komunizmas buvo įveiktas ir įsi-
vyravo demokratija. Šiandien nebe-
kalbame apie komunizmą kaip apie eg-
zistuojančią alternatyvą, – fondo pra-
nešime cituojamas V. Adamkus. – Šia-
me kontekste turiu pareikšti nuoširdų
dėkingumą darbui, kurį dirba Komu-
nizmo aukų atminimo fondas.”

Šis fondas įkurtas 1993 metais.
V. Adamkus Lietuvos prezidento

pareigas ėjo 1998–2003 ir 2004–2009 me-
tais.

Rusija kiršina Lenkiją su Lietuva ir ukraina 
Vilnius (BNS) – Ru-

sija siekia sukiršinti
Lenkiją tiek su Lietuva,
tiek su Ukraina, o kai-
mynių bendras uždavi-
nys – neleisti, kad tai
trukdytų kurti ateitį,
sako Vilniuje  viešintis
Lenkijos Senato pirmi-
ninkas  Stanislaw Karc-
zewski.

„Lenkijos-Ukrainos
santykiuose provokaci-
jos yra susijusios su is-
torine atmintimi, o Len-
kijos-Lietuvos santy-
kiuose – su lenkų tautine
mažuma Lietuvoje. Čia Rusija kiršina.
Tautinių mažumų reikalai yra sunkiai
išsprendžiami, bet tai nėra priežastis,
kad mes kam nors trečiam leistume
lošti tais dalykais, kurie mus sukir-
šintų”, – sakė S. Karczewski per Lie-
tuvos, Lenkijos ir Ukrainos Parla-
mentinės Asamblėjos atidarymą.

„Šis bendradarbiavimas intensy-
vus kaip niekada po 1990 metų”, –
tvirtino Lenkijos Senato vadovas.

Ukrainos Aukščiausiosios Rados
pirmininkas Andrijus Parubijus sakė,
kad Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos
priešas nesikeičia, keičiasi tik jo pa-
vadinimas.

„Mes minėjome šimtmetį, kai

Aštrūs klausimai premjerui 
Vilnius (LRS.lt) – Iš premjero rei-

kalaujama išsamių atsakymų dėl R.
Karbauskio verslo su Kremliaus oli-
garchais

Seimo Opozicinių frakcijų narių
iniciatyva į artimiausią Seimo posėdį
kviečiamas ministras pirmininkas
Saulius Skvernelis, kad atsakytų į
klausimus, susijusius su Ramūno Kar-
bauskio „Agrokoncerno” verslo part-
neryste su Rusijos oligarchu Arkadi-
jumi Rotenbergu ir kitais įtakingais
Kremliaus veikėjais.

Neseniai LRT tyrimų skyrius pa-
skelbė svarbų žurnalistinį tyrimą apie
ministrą pirmininką delegavusios par-
tijos, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos (LVŽS) pirmininko bei frakci-
jos seniūno Ramūno Karbauskio val-
domo „Agrokoncerno” ryšius bei vers-
lo partnerystę su Rusijos Federacijos
prezidentui Vladimirui Putinui artimo
Rusijos oligarcho Arkadijaus Roten-
bergo verslu. Šiam, vienam įtakin-
giausių Rusijos oligarchų, ypač arti-
mam V. Putinui, Europos Sąjunga tai-
ko personalines sankcijas, o Jungtinės
Amerikos Valstijos taiko sankcijas ir
jam priklausančiam verslui. 

Seimo nariai S. Skvernelio klausia,
ar tokie ryšiai nekenkia šalies tarp-

tautinei reputacijai, Lietuvos užsienio
politikos interesams, ar jam, kaip bu-
vusiam policijos pareigūnui, nėra as-
meniškai gėda, kad jį delegavusios
LVŽS frakcijos vadovas vysto verslą su
tokiais korumpuotais veikėjais bei ką
ketina daryti ir kokių konkrečių veiks-
mų imtis dėl šios informacijos?

S. Skvernelis turės taip pat atsa-
kyti, ar jam žinomi ir kiti R. Karbaus-
kio verslo santykiai su Rusijoje vei-
kiančiu trąšų gamybos „Acron” kon-
cernu, kuriam nuo pat 1993 metų va-
dovauja V. M. Kantoras – garsus Rusi-
jos oligarchas, žmogus artimas V. Pu-
tinui, pastarajam padėjęs susidoroti su
M. Chodorkovskiu, o V. M. Kantoro biz-
nio pagrindinę tarptautinės prekybos
įmonę Šveicarijoje šios šalies saugumo
tarnybos 2007 metais yra pripažinusios
SVR (rus. „Služba vnešnej razvedki”)
priedangos organizacija? Ar Ministras
Pirmininkas yra susipažinęs, kokiomis
aplinkybėmis R. Karbauskis, 2012 me-
tais aktyviai organizavęs referendumo
prieš Visagino atominės elektrinės
projektą kampaniją, vėliau perėmė
Rusijos vicepremjero D. Rogozino drau-
go K. Babkino valdomo „Rostselmash”
technikos pardavimų pelningą verslą
Lietuvoje?

D. Trump sukritikavo Europos armijos idėją
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump vėl užsipuolė
Prancūzijos lyderį Emmanuel Mac-
ron, šiam paraginus kurti bendrą Eu-
ropos kariuomenę.

„Emmanuel Macron siūlo kurti sa-
vąją armiją, kad gintų Europą nuo
JAV, Kinijos ir Rusijos. Bet per Pirmąjį
ir Antrąjį pasaulinį karą (agresorė)
buvo Vokietija. Kokioje gi padėtyje at-

sidūrė Prancūzija?” – klausė Baltųjų
rūmų vadovas.

„Paryžiuje pradėta  mokytis vo-
kiečių kalbos, kol atėjo JAV. Mokėkit už
NATO arba ne!” – pridūrė jis.

Savaitgalį D. Trump supyko dėl E.
Macron pareiškimų, jog Europai būti-
na nuosava kariuomenė, ir kad šio že-
myno saugumui kelia grėsmę ne tik Ru-
sija ir Kinija, bet ir Jungtinės Valstijos.

Šiaurės korėja slepia raketų bazes?
Washingtonas (ELTA) – Šiaurės

Korėjoje veikia mažiausiai 13 slaptų ra-
ketų bazių ir JAV tyrėjai nustatė jų bu-
vimo vietą. 

JAV prezidentas Donald Trump
džiaugėsi birželio mėnesį įvykusiu
savo susitikimu su Šiaurės Korėjos
vadovu Kim Jong Un, teigdamas, kad
susitikimas atvėrė kelią padalyto Ko-
rėjos pusiasalio denuklearizacijai. 

Po Singapore vykusio susitikimo
Šiaurės Korėja sustabdė branduoli-

nius ir raketų bandymus, sugriovė
raketų bandymo vietą, tačiau Was-
hingtone įsikūrusio Strateginių ir
tarptautinių studijų centro tyrėjai
sako aptikę 13 raketų bazių, apie kurias
neskelbia Šiaurės Korėjos vyriausybė,
ir jų gali būti net 20. 

Tokie atradimai rodo, kad Šiaurės
Korėja tęsia su raketomis susijusią
veiklą. Be kita ko, tai iliustruoja Šiau-
rės Korėjos ginklų programos mastą ir
pasiryžimą slėpti savo karinę galią.

Pasmerkė rinkimus Rytų ukrainoje 
Washingtonas (BNS) – Jungti-

nės Valstijos pasmerkė „fiktyvius”
Ukrainos apsišaukėliškų separatisti-
nių „liaudies respublikų” vadovų rin-
kimus, kuriuose Rytų Ukrainos rin-
kėjai balsavo savaitgalį.

„Jungtinės Valstijos prisijungia
prie mūsų Europos sąjungininkų ir
partnerių, smerkdamos fiktyvius lapk-
ričio 11-osios rinkimus Rusijos kont-
roliuojamoje Rytų Ukrainoje”, – sako-
ma JAV Valstybės departamento at-
stovės Heather Nauert pranešime.

„Vakar vykę neteisėti procesai
buvo Maskvos bandymas oficialiai įtvir-
tinti savo įgaliotinius Donbase, vadi-
namosiose Donecko ir Luhansko liau-
dies respublikose”, – nurodoma jame.

JAV pareiškimas buvo paskelb-
tas kitą dieną po to, kai Prancūzijos
prezidentas Emmanuel Macron ir Vo-

kietijos kanclerė Angela Merkel savo
bendrame pareiškime, paskelbtame po
sekmadienio susitikimo su Ukrainos
prezidentu Petro Porošenka per Pir-
mojo pasaulinio karo pabaigos metinių
minėjimą, pavadino šiuos rinkimus ne-
teisėtais. 

Baltieji rūmai atmeta Rusijos 2014
metais įvykdytą Ukrainos Krymo pu-
siasalio aneksiją ir sako, kad sankcijos
liks galioti, kol šis žingsnis bus at-
šauktas.

„Jei Rusija suplanavo, kad netei-
sėti lapkričio 11-osios ‘rinkimai’  nu-
lems tarptautinę pagarbą jos įgalioti-
niams, tai tarptautinė reakcija įrodo,
kad ji klydo.”

Pasak H. Nauert, JAV ir Europos
Sąjunga „vienu balsu” pasisakė prieš
įvykdytą „Ukrainos suverenumo ir
teritorinio vientisumo pažeidimą”.

„Amnesty international“ atėmė apdovanojimą
Londonas (ELTA) – Tarptautinė

nevyriausybinė žmogaus teisių gyni-
mo organizacija „Amnesty Interna-
tional” atėmė iš Mianmaro faktinės ly-
derės Aung San Suu Kyi aukščiausią
savo apdovanojimą – Sąžinės ambasa-
doriaus apdovanojimą. 

Apdovanojimas atšaukiamas dėl
jos „abejingumo” žiaurumams, ku-
riuos prieš rohinjų musulmonus vyk-
dė šalies kariuomenė. 

Londone įsikūrusi organizacija
teigė atšaukianti apdovanojimą, kurį
Aung San Suu Kyi gavo 2009 metais, kai
politikei buvo taikomas namų areštas. 

Mianmaro faktinė lyderė sulaukė
didelės kritikos dėl to, kad nesugebė-
jo užtarti rohinjų musulmonų mažu-
mos. 

Nuo pernai rugpjūčio iš Mian-
maro į Bangladešą pabėgo daugiau
kaip 720 tūkst. musulmonų rohinjų. 

Suimta adatų į uogas smaigstytoja
Sydney (BNS, LRT.lt) – Aust-

ralijos policija, tirianti šalyje di-
delį nerimą sukėlusius incidentus,
kai prekybos centruose parduo-
damose braškėse buvo rasta
įsmeigtų adatų paskelbė, kad pa-
grindine įtariamąja laikoma vie-
no ūkio buvusi brigadininkė.

Rugsėjį, kai uogose buvo ap-
tikta metalinių smeigtukų ir ada-
tų, prekybos centrai buvo pri-
versti išimti prekes iš lentynų
Australijoje ir Naujojoje Zelan-
dijoje, o ūkininkams teko sunai-
kinti savo derlių.

50-metė My Ut Trinh, anksčiau dir-
busi viename braškių ūkyje, kurio
produkcijoje buvo rasta adatų, sek-
madienį buvo suimta Queenslando
valstijos policijos ir apkaltinta dėl
septynių prekių užteršimo atvejų.

„Ko gera, tai vienas sunkiausių ty-

rimų, kuriuose man yra tekę daly-
vauti”, – sakė detektyvas vyresnysis
inspektorius Jon Wacker.

Įtariamoji buvo supykusi ant savo
darbdavių, dėlto sukūrė keršto planą.

Surinkta 230 pranešimų apie braš-
kių užteršimą, paveikusį 68 prekinius
ženklus. Įmonėms padaryti milijoni-
niai nuostoliai.

Pagaliau sulaikyta darbuotoja, smaigsčiusi ada-
tas į braškes.     9News nuotr. 

S. karczewski kalbėjo apie Rusijos intrigas ir kiršinimus. 
LRS nuotr.

buvo paskelbta valstybė, ir prisimin-
kime, kas buvo tokie, kas norėjo mūsų
valstybes sunaikinti – ta pati Rusijos
imperija. Mūsų priešas nesikeičia, tik
keičiasi jo pavadinimas – caro Rusija,
Maskvos kunigaikštystė, Tarybų są-
junga, Rusijos imperija”, – kalbėjo A.
Parubijus.

„Tas pats priešas šimtmečius ban-
do, kadaise ir sėkmingai, naikinti mūsų
valstybingumą. Ir Ukrainai šiuo metu
tai ne vien tik teorinis iššūkis – kiek-
vieną dieną mūsų kariai susiduria su
ta pačia Rusijos imperija”, – pridūrė jis.

Vilniuje vyko trišalė Lietuvos,
Lenkijos ir Ukrainos Parlamentinė
Asamblėja.
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VERSLO N AUJIENOS

Programos, padedančios rasti pavogtą telefoną  

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų lapkričio 14 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,64 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,15 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,60 €

Kaip greitai Kinijos rinka bus at-
verta lietuviškiems kviečiams, paaiš-
kės po Kinijos muitinės generalinės ad-
ministracijos (GACC) atstovų atlikto
audito oficialių išvadų. Lietuvoje vie-
šėję Kinijos GACC atstovai įvertino
eksportui ruošiamų lietuviškų kviečių
fitosanitarinės kontrolės procedūras. 

Vizito metu buvo nagrinėjama fi-
tosanitarinė kontrolė visuose kviečių
ruošimo realizacijai etapuose. Šiaulių,
Panevėžio, Kauno, Telšių ir Klaipėdos
apskrityse kinai susipažino su grūdų
saugojimu, fitosanitarinių reikalavimų

užtikrinimu, o Klaipėdos jūrų uoste –
su grūdų krova.

GACC atstovai taip pat bendravo
su valstybės institucijų ir socialinių
partnerių, tiesiogiai susijusių su pre-
kyba grūdais, atstovais.

Kinai padėkojo už operatyvų visų
institucijų darbą, džiaugėsi, kad audito
metu į jų klausimus buvo greitai at-
sakyta, suteikta visa juos dominusi in-
formacija. Į Kinijos rinką jau pateko
nemažai lietuviškų produktų, jų kie-
kiai didėja.

,,Mano vyriausybė”

kinai atliko lietuviškų kviečių auditą

Europos aeronautikos ir gynybos
įmonė „ArianeGroup” dėl sumažėjusių
užsakymų ir beveik užbaigtos naujos
raketos gamybos iki 2022 m. planuoja
atleisti 2 300 darbuotojų.

„ArianeGroup” susidūrė su itin
smarkia JAV aeronautikos įmonių
konkurencija, kurių rezultatai yra su-
stiprinti dideliu kiekiu valstybinių
užsakymų.

Jungtinėje Europos aeronautikos
milžino „Airbus” ir Prancūzijos gru-
pės „Safran” įmonėje Prancūzijoje ir
Vokietijoje šiuo metu dirba per 9 tūkst.
darbuotojų. „ArianeGroup”, be „Aria-

ne” raketų, nešančių Europos kosmo-
so agentūros erdvėlaivius, gamina dar
ir balistines raketas.

Dėl konkurencinio Elono Musko
„SpaceX” spaudimo „Ariadne 5” rake-
tos greitai bus pakeistos 40 proc. piges-
nėmis „Ariadne 6” raketomis. Tačiau
Europos pirkėjai kol kas užsisakė tik tris
„Ariadne 6” raketas, kurių pirmasis pla-
nuojamas paleidimas įvyks jau 2020 m.

Indija ir Jungtinės Valstijos, atsi-
sakė pirkti europietiškas raketas, siek-
damos sustiprinti vietines raketų ga-
mybos įmones.

„Diena.lt”

Raketininkai atleis 2 300 darbuotojų

„Coca-Cola” pranešė planuojanti
pradėti dviejų naujų energinių gėrimų
gamybą, siekdama įvairinti gėrimų
asortimentą.

Naujieji gėrimai vadinsis „Coca-
Cola Energy” ir „Coca-Cola Energy

No Sugar”. Gėrimuose bus natūraliai iš-
gaunamo kofeino ir guaranos ekstrak-
to. Nuo kada jais bus pradėta prekiau-
ti, nepranešama.

ELTA

„Coca-Cola“ gamins naujus energinius gėrimus

Prancūzų mados kūrėjas Jean Paul
Gaultier atsisako natūralaus kailio.

Metodai, kuriais žudomi gyvūnai,
yra „visiškai apgailėtini”, sakė dizai-
neris. Nors natūralus kailis „labiau
juntamas” už dirbtinį, „tačiau galima
rasti kitų priemonių šiltai rengtis”.
Kūrybiškumas, anot dizainerio, įma-
nomas ir nekenkiant gyvūnams.

J. P. Gaultier prisijungė prie gau-
sėjančio būrio prekės ženklų ir dizai-
nerių, kurie atsisako natūralaus kai-
lio. Dirbtinį kailį mieliau renkasi
„Armani”, „Versace”, „Ralph Lau-
ren”, Vivienne Westwood ir Stella
McCartney.

„Verslo žinios”

J. P. Gaultier atsisako natūralaus kailio

Patarimai naudojantiems 
„Android” sistemą 

„Google” turi vietinę paieškos
priemonės paslaugą. Jos pa-
galba nuotoliniu būdu galite

sekti savo telefoną, planšetinį kom-
piuterį ar laikrodį. Jei įrenginys nebus
prijungtas prie interneto, „Google”
rodys vėliausią prisijungimo vietą.
Be to, „Samsung” ir „Xiaomi” išma-
niųjų telefonų savininkai gali ieškoti
savo įrenginių naudodamiesi gamin-
tojų įmontuotomis paslaugomis: „Find
My Mobile” ir „Mi Cloud”. Tačiau
visi šie sprendimai nusileidžia spe-
cializuotoms programoms. 

„Bitdefender Mobile Security & Ant-
ivirus” 

Programa leidžia nuotoliniu būdu
sekti savo išmanųjį telefoną naudo-
jantis „BitDefender” interneto pa-
slauga. Tačiau daug įdomesnė funkci-
ja yra išmaniojo telefono valdymas
SMS žinute. Tai labai naudinga, jei už-
puolikas, kuris pavogė jūsų išmanųjį
telefoną, atjungė jį nuo interneto. Siųs-
kite specialų pranešimą, o išmanusis
telefonas jums praneš apie savo buvi-
mo vietą SMS žinute, įjungs sireną
arba ištrins visus duomenis. Be to, ga-
lite nustatyti, kad išmanusis telefonas
jums skambintų nepastebimai, ir ga-
lėtumėte girdėti apie ką vagis kalba.
Jei piktavalis pakeis SIM kortelę, „Bit-
Defender” informuos jus ir praneš
naują numerį. 

„AVG AntiVirus” 
„AVG” gali rasti prarastą ar pa-

vogtą telefoną naudodamas „Google
Maps” žemėlapius. Yra telefono už-
blokavimo funkcija ir galimybė ekra-
ne rodyti pranešimus. Yra sirena, nuo-
tolinė skambučių, kontaktų ir žinučių
peržiūra bei atminties ištrynimas. Jūs
galite valdyti savo išmanųjį telefoną
naudodamiesi „AVG” internetine pa-
slauga arba SMS žinute. „AVG” turi
dar keletą naudingų specifinių funk-
cijų: nepastebimai fotografuoja visus,
kurie bando atrakinti jūsų išmanųjį te-
lefoną, automatiškai užrakina išma-
nųjį telefoną jei mėginama pakeisti
SIM kortelę. 

„Avast Mobile Security” 
Ypač patogu ja naudoti išmaniuo-

siuose telefonuose su root teisėmis.
„Avast” gali tapti nematoma ir perva-
dinti savo programų paketą, kad pik-
tavalis negalėtų suprasti, jog išmanu-
sis telefonas yra stebimas. Ji gali būti
įterpta į išmaniojo telefono progra-
minę įrangą ir toliau funkcionuos,
net jei vagis perkraus sistemą. Kai
kažkas bandys atrakinti jūsų išma-
nųjį telefoną, programa pateiks jo nuo-
trauką.

„Lost Android” 
Ši programa užima tik 170 KB vie-

tos ir veikia net senesniuose ir ne to-

kuris miestas geriausias gyventi? 
Geriausias sąlygas gyventojams

užtikrina Vilniaus, Kauno, Neringos,
Klaipėdos miesto ir rajono savivaldy-
bės, atskleidė tyrimas.

Vilniaus politikos analizės insti-
tuto sudarytame savivaldybių gero-
vės indekse vertinti penki rodikliai: so-
cialinis ir fizinis saugumas, gyvybin-
ga ekonomika, kokybiškas švietimas
bei sveika demografija.

Vertinant saugumą, atsižvelgta į
nusikalstamumo situaciją, saugumą

šeimose. Nemažą įtaką rezultatams
vertinant savivaldybių rodiklius su-
darė gydymo paslaugų – bendrosios
praktikos, odontologų, slaugytojų –
prieinamumas.

Platesnes socialines apsaugas už-
tikrina didžiosios savivaldybės – Vil-
nius, Kaunas, Klaipėda. Vertinant švie-
timą, lemiamą vaidmenį turėjo abitū-
ros egzaminų rodikliai.

BNS

kas augino Lietuvos ženklo vertę  
Lietuvos šalies prekės ženklo ver-

tė per šiemet fiksuoja nemenką šuolį –
25 proc. (iki 60 mlrd. JAV dolerių) – ver-
tingiausių pasaulio valstybių prekės
ženklų šimtuke Lietuva pakilo 6 pozi-
cijomis aukštyn į 67-ą vietą ir lenkia ki-
tas Baltijos šalis. 

Vertingiausių valstybių prekės
ženklų reitingą sudarančios tyrimų ir
konsultacijų bendrovė „Brand Finan-
ce” vardija keletą Lietuvos šalies pre-
kės ženklo vertės kilimo priežasčių: ak-
tyvesnė agentūros „Investuok Lietu-
voje” veikla, skirta į eksportą orien-
tuotiems investuotojams, siekiantiems
perkelti ar plėsti savo verslą Lietuvo-

je. Prie to prisidėjo ir bandymai stip-
rinti šalies kaip technologijų traukos
centro įvaizdį.

Prie šalies žinomumo per šiuos
metus, o kartu ir išaugusios vertės pri-
sidėjo ir aukšto rango asmenų vizitai
į Lietuvą su popiežiumi Pranciškumi
priešakyje.

Tyrėjų nepastebėta neliko ir akį
traukianti sostinės kampanija „Vil-
nius – Europos G taškas”, su kuria „Go
Vilnius” siekė didinti Vilniaus žino-
mumą atvykstamojo turizmo rinkose
ir patraukti tūkstantmečio kartos dė-
mesį.

BNS

Pavogė telefoną? Dar ne viskas prarasta!
Median.la nuotr. 

kiuose galinguose įrenginiuose su
„Android 2.2”. Galite perskaityti išsi-
ųstą ar gautą SMS į prarastą išmanų-
jį telefoną, užrakinti ir ištrinti duo-
menis bei gauti signalą, nuotraukas,
girdėti balso įrašą ir stebėti iškylančius
pranešimus... Prarastą išmanųjį tele-
foną jūs galite valdyti per žiniatinklio
paslaugą arba SMS žinute. SMS pa-
galba galite telefonui liepti prisijung-
ti prie interneto ir GPS, net jei vagis at-
jungė išmanųjį telefoną nuo tinklo. 

„Cerberus” 
Ji gali stebėti telefono buvimo vie-

tą naudojant GPS, „Wi-Fi” taškus ir mo-
biliojo ryšio bokštus, leidžia peržiūrė-
ti visų išeinančių ir gaunamų skam-
bučių sąrašą, įrašyti garsą per įmon-
tuotą mikrofoną, slėpti ir siųsti nuo-
traukas konkrečiu adresu ir dar dau-
giau. „Cerberus” turi pažangius ap-
saugos mechanizmus. Programos pik-
tograma gali būti paslėpta, „Cerbe-
rus” siunčiami pranešimai niekur ne-
rodomi, o jei turite root teises, galite nu-
statyti, kad „Cerberus” taikomoji prog-
rama tęstų savo darbą net ir tada, jei
sistema bus nustatyta iš naujo. 

„Lookout” 
Leidžia stebėti išmanųjį telefoną

žemėlapyje, įjungti sireną. Programa
gali į elektroninį paštą atsiųsti vagies
nuotrauką, kai jis bandys atrakinti
įrenginį, nuotoliniu būdu galite iš-
trinti duomenis. 

„Prey Anti Theft” 
Skirtas apsaugoti visų rūšių įren-

ginius: veikiančius ne tik „Android”,
bet ir „iOS”, „Windows”, „macOS” ir
„Linux” sistemose. „Prey” turi ne tik
tas pačias galimybes, kaip ir visos šio
sąrašo programos. Jei pametėte vieną
iš savo įrenginių, pakanka pažymėti jį
valdymo pulte kaip pamestą arba nu-
siųsti specialią SMS žinutę. Tuomet ga-
lėsite užrakinti prietaisą, surasti jį že-
mėlapyje, fotografuoti vagį, įjungti si-
reną ir pan. Nemokamoje „Prey” ver-
sijoje turite galimybę stebėti ne dau-
giau kaip tris įrenginius. Pro versija su-
teikia papildomų funkcijų, pvz., gali-
mybę sekti iki 500 (!) įrenginių ir au-
tomatiškai atnaujinti jų būseną, rink-
ti informaciją apie tinklus, prie kurių
vagis jungiasi.

One.lt
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SPECIALISTAI PATARIA, KĄ 
VALGYTI IR KO VENGTI ŽIEMĄ

* Dažniau vartoti šiltą arba karš-
tą maistą, valgyti produktus, kuriuo-
se gausu angliavandenių. Teigiama,
kad šaltuoju metų laiku vertėtų gerti
mažiau kavos – mokslininkų teigimu,
kofeinas skatina organizmą kaupti
riebalus. 

* Be to, rekomenduojama žiemą
ma žiau vartoti pieno produktų, nes dėl

jų ima formuotis gleivės, kurios truk-
do organizmui kovoti su virusais. 

* Nereikėtų organizmo apsunkin-
ti sunkiai virškinamu, greituoju mais-
tu, neturinčiu pakankamai vertingų
medžiagų ir vitaminų. 

* Žiemą vertėtų vengti alkoholio,
nes jis plečia kraujagysles ir mažina
kūno temperatūrą. 

* Stenkitės neužsisėdėti namuose,
dažniau būti gryname ore, ypatingai

ryte, kai pateka saulė – natūrali švie-
sa veikia organizmą kaip rytinis ka-
vos puodelis ir padeda sutelkti jėgas. 

* Vaisiai – puikus energijos ir vi-
ta minų šaltinis žiemą. Valgyti kuo
dau giau persimonų, granatų, span-
guolių, įvairių oranžinių vaisių. Šie
vaisiai yra žinomi dėl savo antibakte-
rinių savybių, todėl puikiai tinka žie-
mą ir rudenį, kai siautėja įvairios per-
šalimo ligos, gripas. Jie taip pat grei-
tina medžiagų apykaitą ir padeda tada,

kai norime atsikratyti nepageidautinų
kilog ramų. 

* Visiems žinoma, kad žiemą nie-
kas negali prilygti česnakui – jis ne-
pamainomas pajutus pirmuosius gri-
po požymius ar esant gerklės infekci-
jai. 

Būkite sveiki.

Parengta pagal įvairią 
žiniasklaidą

SVEIKATA

Stiprus imunitetas – gera sveikata
Galingą jėgą – imunitetą – mums sutei -
kė pati gamta. Jis kovoja su neigiamais
veiksniais, padeda išvengti ligų, saugo
organizmą nuo bakterijų, virusų ir kitų
ligų sukėlėjų. 

Kai žiema ant nosies, bet tempe-
ratūra dar nėra labai žema, iš-
lieka itin palanki terpė bakte-

rijoms veistis, o tikimybė peršalti pa-
didėja – juk pasitaiko ir kojas sušlap-
ti, ir per plonai apsirengti, ir apsi-
krėsti. Kad taip nenutiktų, stiprinki-
me imunitetą.

5 EFEKTYVŪS BŪDAI 

Citrina, imbieras, česnakas, šaltas
dušas – visiems gerai žinomos imuni-
teto stiprinimo priemonės šaltuoju
metų laiku. Tačiau jei imunitetas ge-
rokai nusilpęs ir ligos neapleidžia,
reikia ieškoti efektyvesnių būdų, kaip
stiprinti organizmą.

Cinamonas

Šis gerai žinomas prieskonis ne tik
skanus, bet ir turi labai daug organiz-
mą stiprinančių savybių. Cinamone
gausu antioksidantų bei jis pasižymi
prieuždegiminėmis savybėmis – cina-
mono eteriniai aliejai padeda naikinti
bakterijas ir virusus, gerina virškini-
mo sistemą, reguliuoja insulino išsi-
skyrimą, gali net sumažinti širdies
ligų riziką. Žiemos metu rekomenduo-
jama valgyti medų su cinamonu, jo taip
pat galima berti į arbatą ar kavą – ne tik
skanu ir kvapnu, bet ir naudinga.

Ciberžolė

Nors ciberžolę daug kas žino kaip
kario gamybai naudojamą prieskonį,
pasirodo ji gali būti vadinama natū-
raliu antibiotiku. Ciberžolė kovoja su
bakterijomis, virusais ir net gi vėži-
nėmis ląstelėmis. Žiemą dažnai nau-
dodami šį prieskonį sustiprinsite imu-
nitetą. Jį galima naudoti troškiniams,
siurboms, dėti į sveikatos kokteilius ar
net ištirpinti šaukštelį ciberžolės mil-
telių šiltame vandenyje ir jį išgerti.

Vitaminas D 

Vitaminas D atsakingas ne tik už
imuniteto stiprinimą, bet ir kitas or-
ganizmui svarbias funkcijas. 

Patalpų drėgmė

Svarbią organizmo apsauginę
funkciją atlieka nosies ir burnos glei-
vinė, neleisdama virusams patekti gi-
liau į organizmą. Prasidėjus šildymo
sezonui patalpų oras itin išsausėja, iš-
džiovindamas ir burnos bei nosies
gleivinę – taip organizmo apsauga su-
silpnėja ir virusai daug lengviau pa-
tenka į organizmą. Patalpų drėgmė tu-
rėtų būti apie 60 proc., o žiemos metu
patalpose dažniausiai ji siekia vos 20
proc. Todėl labai svarbu šaltuoju metų
laiku drėkinti ir reguliariai vėdinti pa-
talpas.

Poilsis ir miegas

Taip – nepakankamas miegas gali
labai silpninti organizmo imuninę
sistemą. Tyrimai rodo, kad gerai pa-

ilsėję ir per parą 7–9 valandas mie-
gantys asmenys turi daug stipresnį
imunitetą ir yra atsparesni ligoms.
Miego trūkumas organizme didina
streso hormono lygį ir net gali sukel-
ti uždegimus.

Be visų paminėtų organizmo imu-
ninės sistemos stiprinimo būdų labai
svarbu ir tinkama, gausi vaisiais ir
daržovėmis mityba, fizinis aktyvu-
mas, buvimas gryname ore. O pakan-
kamas miegas, saikingas apsilanky-
mas soliariume (vit. D) ar žiupsnelis ci-
namono tik sustiprins jūsų organizmo
atsparumą žiemos metu.

TRYS GĖRIMAI, STIPRINANTYS
IMUNINĘ SISTEMĄ

Naminis sultinys

Sultinį galite ruošti šviežią arba
jei jau turite pasiruošę iš anksčiau (re-
ceptas čia) ir laikote ledukų formelė-
se, tereikės užpilti karštu vandeniu.
Norint padidinti tokio sultinio gydo-
mąsias savybes, naudinga įdėti žiups-
nelį kajano pipiro, ciberžolės bei juo-
dojo pipiro. Toks sultinys suaktyvins
imuninę sistemą ir sušildys.

Citrinos, ciberžolės ir 
imbiero arbata

Ši arbata teigiamai veikia virški-
nimo sistemą, suaktyvina detoksika-
ciją. Ji taip pat itin naudinga imuninei
sistemai. Citrina, ciberžolė ir imbieras
yra vieni iš pagrindinių maisto pro-
duktų kovojant su virusais. Norint iš-
saugoti vitamino C kiekį, svarbu to-
kios arbatos neužpilti verdančiu van-
deniu, geriau naudoti šiltą.

Arbatai paruošti prireiks:
citrinos;
nykščio dydžio imbiero šaknies;
šaukštelio džiovintos ciberžolės

(dar geriau šviežia);
žiupsnelio juodųjų ir kajano pipi-

rų;
šaukštelio medaus (juo nereikėtų

piktnaudžiauti dėl gausaus cukraus
kiekio);

stiklinės vandens.
Visus ingredientus sudėti į trin-

tuvą ir sutrinti iki tirštos masės. 
3 šaukštus užpilti šiltu vande-

niu. 
Paruoštą masę galite laikyti šal-

dytuve, jos užteks keletui dienų.

Ceilono cinamono arbata

Norint gauti teigiamas cinamono
savybes, būtina rinktis Ceilono cina-
moną, kuris pasižymi antibakterinė-
mis, antivirusinėmis ir antimikrobi-
nėmis savybėmis. Dažnai naudojamas
košėms pagardinti, cinamonas pui-
kiai tinka šiai gydomajai arbatai pa-
ruošti.

Arbatai paruošti prireiks:
Ceilono cinamono;
žiupsnelio ciberžolės;
3 stiklinių vandens;
1/3 skardinės kokosų pieno;
žiupsnelio medaus ar Stevijos.
Sudėkite visus ingredientus į

mažą puodą ir kaitinkite ant mažos ug-
nies 15–25 minutes, kuo ilgiau kaitin-
site, tuo stipresnė arbata bus.

Yra ne vienas efektyvus būdas stiprinti imunitetą. Scanpix nuotr.

www.draugas.org



Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo
testamente. keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas
4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org
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MANO VIRTUVĖ
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

Šventinė vakarienė – be kalakuto!
Ne prie kiekvieno šventinio stalo susirenka tiek

žmonių, kad vertėtų kepti visą kalakutą. Kuklesnė
vakarienė gali būti ne mažiau šventiška. 

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

Geriausia  dovana – DRAUGAS
Tai pažinčių ir susitikimų vieta

Vištienos „kišenėlės” su 
Camembert sūriu ir
spanguolių padažu

Reikės 
4 vištos krūtinėlių be kaulo
100 g (3,5 oz) Camembert sūrio
1 kupino šaukšto sviesto
1 šaukšto aliejaus
1 šaukštas sojų padažo
maltų juodųjų pipirų, druskos

Padažui:
(Past. – išvirti iš vakaro!)

1 puodelio spanguolių
1/2 puodelio cukraus
3 šaukštų vyšnių arba apelsinų li-
kerio
(arba 2 šaukštų apelsinų sulčių + 1
šaukšto konjako)
2 šaukštų vandens

Į puodą su storu dugnu suberti
spanguoles, supilti cukrų, likerį ir
vandenį, statyti puodą ant mažos ug-
nies, uždengti dangčiu ir virti 15–20
min. Kai spanguolės susprogs, maž-
daug po 10 minučių paragauti ir, jei rei-
kia, įpilti dar cukraus arba citrinos su-
lčių. 

Atvėsinti padažą puode ir statyti į
šaldytuvą iki kitos dienos (uždengus
dangčiu).

Nuplautas ir nusausintas vištos
krūtinėles horizontaliai įpjauti – pa-
daryti „kišenę”, vidų ir viršų ištrinti
druska, pipirais, pašlakstyti sojų pa-
dažu ir pusei valandos palikti pasi-
marinuoti.

Įdaryti krūtinėles kubeliais pjaus-
tytu sūriu ir užpilti po šaukštą span-
guolių padažo. Keptuvėje įkaitinti
sviestą su aliejumi ir apkepti krūtinė-
les iš abiejų pusių po 4–5 minutes.

Tiekti su virtais ryžiais ir likusiu
spanguolių padažu.

Brokolių apkepas

Tešlai reikės:
1 puodelio miltų
125 g (4,4 oz) šalto sviesto 
4 šaukštų labai šalto vandens
žiupsnelio druskos

Įdarui:
500 g (1 lb) brokolių žiedynų
200 g (7 oz) rūkytų lašinukų
1 puodelio mažų pomidoriukų
2 svogūnų

1 česnako skiltelės
2 šaukštų aliejaus
maltų juodųjų pipirų, druskos

Padažui:
1 puodelio grietinėlės
4 kiaušinių
100 g (3,5 oz) kieto fermentinio sūrio
1 šaukšto garstyčių
1 pundelio petražolių
maltų juodųjų pipirų, druskos.

Miltus, sumaišytus su druska, per-
sijoti, įtarkuoti stambia tarka šaltą
sviestą ir rankomis maišyti su miltais,
kol gaunasi biri masė. Tuomet įpilti šal-
to vandens ir formuoti tešlą (jei ,,ne-
sikabina”, įpilti dar truputį vandens).
Suformuotą tešlos rutulį suvynioti į
maistinę plėvelę ir dėti į šaldytuvą 2 va-
landoms.

Nedidelius brokolių žiedynus ap-
kepinti aliejuje ir išimti iš keptuvės.

Smulkiai supjaustytą svogūną ir
česnaką suberti į keptuvę, kur kepė
brokoliai ir pakepinti, kol suminkštės.
Juostelėmis supjaustytus lašinukus
apkepti iki traškumo atskiroje keptu-
vėje ir pridėti prie svogūnų. Sudėti ap-
keptus brokolius, viską išmaišyti, pa-
pipirinti, padruskinti ir kelias minutes
pakaitinti.

Padažui skirtą sūrį sutarkuoti,
petražoles smulkiai supjaustyti.

Grietinėlę išplakti su kiaušiniais.
Plakinį sumaišyti su tarkuotu sūriu,
garstyčiomis, petražolėmis, įberti pi-
pirų ir druskos. Viską išmaišyti. 

Įkaitinti orkaitę iki 200 C (390 F).
Tešlą iškočioti ir įkloti į sviestu ištep-
tą kepimo formą. Ant viršaus sudėti ke-
pintas daržoves, pomidoriukus, užpil-
ti padažu ir kepti apie pusę valandos.

Jaukių švenčių!
Jūsų indrė
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� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) šį sekmadienį, lapkričio 18 d., 10 val.
r. švęsime 33-čiąjį eilinį metų sekmadienį. Eu-
charistijos šventimą atnašaus kunigas Ge-
diminas Keršys. Taip pat primename, kad lie-
tuviškos šv. Mišios laikomos ketvirtadie-
niais 8:30 val. r. Maloniai kviečiame visus da-
lyvauti.

� Lapkričio 18 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Aukštaičių-Panevėžiečių klubas visus
ma loniai kviečia  į muzikinę popietę su Al-
gi mantu Barniškiu ir Rimantu Pumpučiu Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje.
Pietūs ir muzikinė programa – 20 dol. Už-
sisakyti vietas  tel. 630-915-7808 (Zita) arba
773-776-4600 Audra).

�  Lapkričio 18 d., sekmadienį, 12:30 val.

p. p. PLC Rimo Banio šeimos vardo salėje
– dokumentininko  Arvydo  Reneckio  pra-
nešimas  apie  kuriamą filmą  ,,Amerikos lie-
tuvių  istorija”. Bus  rodomos  ištraukos iš
būsimo filmo. Renginio organizatoriai –
PLC ir JAV LB Lemonto apylinkės valdyba.
Vaišin simės cepelinais, kava ir pyragais. At-
vykite.

�  Lapkričio 24 d., šeštadienį, 6 val. v. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL) – klubo ,,Alatėja” lab-
daros vakaras ,,Aš esu…”. Informacija ir bi-
lietai tel. 708-205-8742.

�  Lapkričio 25 d., sekmadienį, po 11 val.
Mišių visus maloniai kviečiame į Padėkos pie-
tus Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
jos salėje. Vyks metinis parapijos narių su-
sirinkimas.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

http://draugokalendorius.org

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

California Lithuanian Credit Union
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Įvairių meno sričių darbai – dailė, fotomenas, juvelyrika, keramika, tautodailė –
užpildys visą galeriją, galėsite vaišintis ir grožėtis. Vakaro metu artimiau susi-
pažinsite ir su pačiomis menininkėmis, jų idėjomis, jų įkvėpimo šaltiniais.   

Bus eksponuojami šių moterų darbai:
dailė – Danguolė Kuolienė, Daiva Karuža, Andrėja Siliūnaitė, Viktutė Siliū-
nienė, Giedrė Žumbakienė;
fotografija – Teresė Bogutienė, Daina Čyvienė, Vida Gilvydienė, Jolanta Kur-
pis, Ramunė Motekaitienė, Žibutė Pranckevičienė, Irena Satkauskienė;
juvelyrika – Živilė Jonikienė, Laima Trinkūnienė;
keramika – Marytė Meškauskaitė, Viktutė Siliūnienė;
tautodailė – Asta Kleizienė, Živilė Vaitkienė.

Šios šaunuolės ateitininkės moterys ne tik dirba pagal savo profesijas, – jos veik-
lios lietuvių visuomenėje, rūpinasi savo šeimomis. Ši paroda – tai dar viena pro-
ga visiems susipažinti su įvairiapusėmis talentingo-mis asmenybėmis. Kviečia-
me visus. 

Įėjimas – 10 dol.
Vaišės  

Parodą taip pat bus galima aplankyti: 
šeštadienį, lapkričio 17 d., nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p.

sekmadienį, lapkričio 18 d., nuo 11 val. r.  – 2 val. p. p.

Valdyba
.

JAUNIMO 
CENTRO 
VAKARIENĖ 
2018 m. gruodžio  9 d.
JAUNIMO CENTRO 
DIDŽIOJOJE SALėJE 
5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636 

1:30 val. p. p. – šv. Mišios tėvų Jėzuitų
koplyčioje 
2:30 val. p. p. – šventinė programa: 
Lietuvių Operos Čikagoje choras ir solistai,
vakarienė ir pabendravimas. 
Laukiame Jūsų! 
Bilietų kaina – 55 dol.
Skambinti tel. 708-447-4501 (Mildai) arba
tel. 312-493-8754 (Viktorijai) 

Korp! Giedra ruošia parodą

„Meno juosta”
Viskas praeina – tik menas lieka

2018 m. lapkričio 16 d., penktadienį, 7 val. v.
Lemonte, PLC galerijoje ,,Siela”

septyniolika giedrininkių menininkių 
pateiks savo kūrinius jūsų pasigėrėjimui.

Živilė Vaitkienė prie audimo staklių. 
Asmeninio Ž. Vaitkienės albumo nuotr.


