
Wales, Jungtinėje Karalystėje, rugsėjo 4 d.
prasidedančiame NATO viršūnių susi-
tikime dalyvauja Lietuvos Respublikos

prezidentė Dalia Grybauskaitė, užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius, krašto apsaugos
ministras Juozas Olekas bei kariuomenės vadas
generolas majoras Jonas Vytautas Žukas. 

NATO šalių vadovai Wales aptars Rusijos ag-
resiją Ukrainoje, padėtį Artimuosiuose Rytuose
bei Šiaurės Afrikoje, priims svarbius sprendimus
dėl sąjungininkių saugumo užtikrinimo, taip pat
iškilmingai pažymės Tarptautinių saugumo pa-
ramos pajėgų operacijos Afganistane pabaigą. Šio-
se iškilmėse, beje, dalyvaus ir Lietuvos karinin-
kas Juozo Vitkaus Inžinerijos bataliono kapitonas
Nerijus Alekna – jis kartu su kitų NATO šalių ka-
riais neš savo šalių vėliavas. Tradicinėse iškilmėse
šalims atstovauja sužeidimus NATO operacijoje
Afganistane patyrę kariai.

,,Viršūnių susitikimas Wales vyksta lemtin-
gu Europos saugumui metu, kai Rusija vykdo ag-
resiją prieš Ukrainą, grubiai pažeisdama tarp-
tautinius įsipareigojimus ir grasindama taikai Eu-
ropoje”, – susitikimo svarbumą apibūdino užsie-
nio reikalų ministras L. Linkevičius. – 3 psl.
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Darykite gera ir užmirškite; kiti tai atsimins  – O’Connel
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ŠIAME NUMERYJE:

Lietuvių Klubas sulaukė svečių
latvių ir estų – 4 psl.

,,Baltijos keliui” skyrė kelionę
dviračiais – 5 psl.

Lietuva tikisi ilgalaikio sąjungininkių buvimo

NATO viršūnių susitikimo logo buvo patvirtintas užsienio reikalų minist-
rų susitikime Briuselyje š. m. birželį. L. Linkevičius – paskutinėje eilėje ant-
ras iš kairės.  NATO nuotr.

Baltijos šalių ir JAV vadovų susitikime Taline aptartas bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityse. Iš k.: Estijos prezidentas
Toomas Hendrik Ilves, Latvijos vadovas Andris Berzins, Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir JAV vadovas Barack Obama.

EPA–ELTA nuotr.

B. Obama Taline: 
su NATO niekada nebeprarasite savo nepriklausomybės

Taline lankydamasis JAV prezidentas Barack
Obama patikino, kad Baltijos šalių apginamumui
reikalingos priemonės bus čia tiek, kiek reikės,

bei užsiminė apie papildomas priemones Aljanso narių
apginamumui stiprinti. 

,,Šiame Aljanse nėra senų ar naujų narių, visi esa-
me Aljanso nariai. Viskas paprasta ir aišku. Mes gin-
sime kiekvienos mūsų narės teritorinį vientisumą. Šian-
dien virš Baltijos valstybių yra daugiau mūsų naikin-
tuvų, taip pat mokosi ir dirba mūsų kariškiai kiek-
vienoje Baltijos valstybėje, NATO laivai patruliuoja Bal-
tijos jūroje. Šiandien išvykstu į NATO viršūnių susi-
tikimą Wales ir tikiuosi, kad tiek, kiek reikės, šios gy-
nybos priemonės bus taikomos iš NATO pusės”, – savo
kalboje pažymėjo prezidentas B. Obama. 

JAV valstybės vadovas patikino, kad ,,Talinas, Vil-
nius, Ryga yra lygiai tokie pat svarbūs kaip ir Berlynas,
Paryžius ir Londonas”, ir ,,jų gynyba yra lygiai tokia
pat svarbi”. 

,,Be tų priemonių, kurių jau ėmėmės, JAV dirba
siekdamos sustiprinti kitų NATO valstybių pajėgas ir
padidinti NATO dalyvavimą Europoje. Varšuvoje siū-
liau šį pavasarį keletą dalykų Baltijos valstybėse – tai
reiškia, kad čia bus daugiau Amerikos įrenginių, prie-
monių, jeigu reikės, taip pat bus rengiami didesnio mas-
to mokymai ir taip pat mums reikia daugiau ameri-
kiečių, kurie rotacijos principu keisis ir veiks tiek Lat-
vijoje, tiek Lietuvoje, tiek Estijoje”, – sakė B. Obama. 

JAV prezidentas atkreipė dėmesį į būtinybę NATO
pajėgoms stiprinti pasiruošimą greitai reaguoti į kri-
zes. Jis taip pat kalbėjo apie gynybos finansavimo svar-
bą. 

,,Europoje valstybės turi daryti visa, ką tik reikia,
kad mūsų Aljansas stiprėtų ir augtų. Estija išsiskiria
kaip ta valstybė, kuri pilnai 2 proc. nuo BVP prisideda
prie NATO gynybos. Lietuva ir Latvija žadėjo padary-
ti tą patį”, – pastebėjo B. Obama. –  2  psl.



buvimą Baltijos valstybėse.
Kvailiau ir nesugalvosi: nuolatiniai NATO dali-

niai Rytų Europai nereikalingi, nes Baltijos valsty-
bės ne mažiau saugios ... nei Vokietija ir Prancūzija?
Melas – ne daugiau. Ir vis dėlto vokiška-prancūziška
demagogija kenkia pirmiausia mums patiems. Ne-
jaugi vokiečiai ir prancūzai nemato, kaip nenumal-
domai tirpsta pasaulio pasitikėjimas padoria, gar-
binga, sąžininga ES? 

Padoriose draugijose tikrai taip nesielgiama: pa-
kvietėme Ukrainą į Europą, o paskui palikome liki-
mo valiai? Net laimėti ukrainiečiams uždraudėme.
Išdrįsome net drėbtelėti: jei nuspręsite stoti į V. Pu-
tino kuriamus azijinius darinius – neprieštarausime.
Kodėl anksčiau nepasakėte ukrainiečiams, kad de-
rybos dėl asociacijos sutarties – tušti plepalai?

;;;

Beje, nenumaldomai tirpstantis Europos auto-
ritetas – ne pati didžiausia Europos bėda. Nuolai-
džiaudama grobuoniškiems Rusijos planams senoji
Europa kursto V. Putiną daryti dar baisesnius, dar
žiauresnius nusikaltimus.

Žurnalo IQ redaktorius Ovidijus Lukošius
straipsnyje „Silpnumo kaina” rašo: „V. Putinas pats
nesustos. Tai – jo taktika. Efektingiausias būdas pri-
versti pamiršti kraupų nusikaltimą yra padaryti dar

žiauresnį ir įžūlesnį. Kai prieš šešerius
metus radioaktyviuoju poloniu Londo-
no centre buvo nunuodytas V. Putino
priešas Aleksandras Litvinenka, britų
žiniasklaida irgi skelbė apie ‘peržengtas
visas ribas’.” Tad nauji karo nusikalti-
mai – neišvengiama realybė, kurios ne-
mato nebent tokie politikai kaip A.
Merkel?

;;;

Neseniai internetinėje svetainėje glavcom.ua
paskelbtas žymaus rusų žurnalisto, publicisto Olego
Panfilovo straipsnis „Sukilimai Rusijoje ir SSRS, arba
ką nutyli rusiškoji Vikipedija”. Faktai, kuriuos iš-
guldė O. Panfilovas – daugmaž žinomi. Tačiau juos
karts nuo karto verta prisiminti. Jie byloja, kiek daug
tautų ir tautelių bandė ištrūkti iš rusiškosios impe-
rijos gniaužtų. Kai juos visus sudedi į krūvą, tik tuo-
met pamatai visus Rusijos imperijos nusikaltimų dy-
džius skriaudžiant tungusus, jakutus, gruzinus, uz-
bekus, čečėnus, ingušus...

;;;

Dabar savo didžiavalstybišką šovinistinę neap-
ykantą Rusija nukreipusi į ukrainiečius. Beje, pa-
dorioji, sąžiningoji ES galėtų padėti Ukrainai apsi-
ginti nuo neprašytų svečių iš Rytų. Be ypatingai di-
delių pastangų, nuostolių, ašarų ir kraujo. Bet sąži-
ningoji, padorioji Europa gelbėti ukrainiečių ne-
skuba. Jai labiau rūpi pragmatiški santykiai su
Kremliaus diktatoriumi.

O tai – blogas ženklas. Nes kai V. Putino didžia-
rusiškas šovinizmas bus nukreiptas į Baltijos vals-
tybes, o tai, matyt, atsitiks artimiausiu metu, mums
irgi niekas neskubės padėti. Bent jau tokio sukirpi-
mo politikai kaip A. Merkel.

Kremliaus politika – kaip ant
del no. Rusija nesilaiko elemen-
tariausių žaidimo taisyklių.

Nieko gero nesulauksime iš chuligano,
kuriam nusispjaut, jog „silpnesnįjį
skriausti – negražu”, jog „muštynės be
taisyklių – amoralu”, jog „per prievar-
tą – mielas netapsi”. Rusijos nusikalti-
mų nemato nebent aklieji.

Bet kaip suprasti, kokiomis tai-
syklėmis vadovaujasi Vakarai? Vokie-
tijos kanclerės Angela Merkel kalba Kijeve byloja, jog
padorumą, sąžiningumą, teisingumą propaguojan-
ti Europos Sąjunga suteikia teisę Rusijai ir ateityje
elgtis „be taisyklių”. Kodėl Vokietijos vadovybei taip
parūpo Vladimiro Putino įvaizdis? Kodėl Rusija, su-
kūrusi tūkstančius gyvybių pražudžiusį konfliktą
Rytų Ukrainoje, neturi būti griežtai nubausta? Ko-
dėl teisingai besielgianti Ukraina privalo nusileis-
ti okupantams?

Ar Vokietijos kanclerė suvokia, kokią kiaulys-
tę iškrėtė viešėdama Kijeve? Tik pamanyk, Rusija ne-
gali pralaimėti...

Įsidėmėtinas žymaus Rusijos žurnalisto, publi-
cisto Matvejaus Ganapolskio komentaras, paskelbtas
jo asmeninėje ,,Facebook” paskyroje. M. Ganapolskis
klausia, kodėl Vakarų politikai suteikia teisę Vladi-
mirui Putinui skriausti kaimynines valstybes vien dėl
to, kad šios nenori bičiuliautis su Rusija?

Juk toks leidimas reiškia, kad dabartinis pa-
saulis pradeda gyventi be elementariausios tvarkos.
Jei padoru ramiai žiūrėti, kaip Rusija okupuoja Rytų
Ukrainą, tai gal galima be jaudulio ir pasipiktinimo
žiūrėti ir į amerikiečių žurnalisto nužudymą Irake?
Jei NATO valstybė Prancūzija gali parduoti „Mist-
ral” be taisyklių žaidžiančiam karo nusikaltėliui, ko-
dėl Prancūzija modernių ginklų negalėtų parduoti
Ukrainos Vyriausybei, narsiai ir padoriai besigi-
nančiai nuo teroristų atakų?

Žymaus rusų politikos apžvalgininko M. Gana-
polskio nuostaba suprantama. Vakarų nuolaidžia-
vimas V. Putinui kuria chaosą visame pasaulyje. Ne-
trukus atsiras ir daugiau valstybių, norinčių elgtis
kaip V. Putinas. Kam tie stabdžiai? Jei galima V. Pu-
tinui, kodėl negalima kitiems?

Blogas pavyzdys – užkrečiantis. Darydama išim-
tis Rusijai senoji Europa kursto Trečiojo pasaulinio
karo gaisrą. Ir, pati to nenorėdama, prisipažįsta ne-
santi nei labai garbinga, nei labai sąžininga, nei la-
bai padori. Jei Vokietija ir Prancūzija bent  lemia-
mais  momentais  prisimintų,  jog  be prag matiškumo
egzistuoja dar ir padorumas, šios valstybės kriti-
kuotų JAV ir Didžiąją Britaniją, sulaužusias ne
taip seniai Ukrainai duotas garantijas dėl teritori-
nio vientisumo.

Ne viduramžiais, o vos prieš keletą dešimtme-
čių Washingtonas, Londonas ir Maskva reikalavo,
kad Ukraina atiduotų savo atominius ginklus. Ofi-
cialusis Kijevas patikėjo amerikiečių, britų ir rusų
garbės žodžiu, ir skaudžiai apsiriko. Ukrainos teri-
torinis vientisumas – pažeistas. Jį pažeidė viena iš
garantijas davusių valstybių. Vien dėl šios sutarties
sulaužymo Rusija turėtų būti skaudžiai nubausta.
Rusiją bausti pirmiausia turėtų JAV ir Didžioji
Britanija. Vaizdžiai tariant, amerikiečių ir britų ka-
riai jau seniai turėjo saugoti Ukrainos – Rusijos vals-
tybinę sieną bei Kryme masiškai gaudyti žaliuosius
žmogeliukus.

Bet taip neatsitiko. Ši aplinkybė sako, jog ame-
rikiečių ir britų pasirašytomis sutartimis nedera ak-
lai pasitikėti. O Vokietijos ir Prancūzijos garbės žo-
džiu pasitikėti reikėtų dar rečiau. Jau vien dėl to, kad
Berlynas ir Paryžius dažniausiai pabrėžia neprita-
riantys Washingtono ir Londono griežtoms pastan-
goms tramdyti Kremliaus grobuoniškus planus.
Berlynas ir Paryžius mėgsta priešgyniauti, vos tik
Amerika atviriau prabyla apie nuolatinį savo karių
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Argi padoru taip 
elgtis?
GINTARAS VISOCKAS

Atkelta iš 1 psl.

JAV prezidentas užsiminė ir apie naujo pobūdžio
iššūkius: ,,Matome, kad propaganda bando suskaldyti
žmones, naudojasi jų baimėmis. Atmetame tą idėją,
kad žmonės negali gyventi kartu vien dėl to, kad jie
kalba kita kalba, arba jų išsilavinimas ir kultūra yra
skirtingi”. 

Kartu JAV prezidentas pažymėjo, kad NATO Al-
jansas nėra nukreiptas prieš kurią nors tautą. ,,Tai yra
Aljansas, kuriame susijungia demokratiškos valsty-
bės, kurios siekia garantuoti savo saugumą. Tokios
valstybės, kaip Lietuva, Latvija, Estija, yra ne poso-
vietinės teritorijos, tai yra laisvos ir nepriklausomos
valstybės, kurios turi teisę priimti savo sprendimus.
Jokia kita valstybė negali vetuoti jūsų sprendimo dėl
saugumo”, – pažymėjo B. Obama. 

JAV prezidentas pakartojo įsipareigojimą ko-
lektyvinės gynybos principui.

,,Mus saisto mūsų įsipareigojimai Aljansui,
penktasis straipsnis yra labai aiškus ir nediskutuo-
tinas: puolimas prieš vieną narę yra puolimas prieš
visas. Jeigu klausite, kas mums padės, žinote atsa-
kymą. Atsakymas yra toks: jums padės NATO Al-
jansas ir JAV pajėgos, kurios yra čia ir dabar. Mes, jei-
gu reikės, ginsime Latviją, Estiją, Lietuvą. Jūs jau bu-
vote praradę savo nepriklausomybę, kartu su NATO
jūs jos niekada nebeprarasite”, – patikino B. Obama. 

JAV prezidentas vizito Estijoje metu patvirtino

papildomų oro ir desantinių pajėgų dislokavimą pra-
tyboms Lenkijoje ir Baltijos šalyse, pavyzdžiui, pa-
pildomą rotacinį oro pajėgų dalinį Emario oro pajė-
gų bazėje.

Spaudos konferencijoje Estijos prezidentas Too-
mas Hendrik Ilves pažymėjo, kad bendradarbiavimas
su Rusija gynybos srityje sustabdytas šiais metais:
,,Rusija pažeidė NATO ir Rusijos santykių pagrindų
aktą. Mes ir toliau pritariame šio dokumento vizijai,
tačiau jo pagrindas dramatiškai pasikeitė”.

,,Aplinkybės aiškiai pasikeitė. Tai bus pagrindinis
klausimas diskusijose Wales”, – antrindamas T. H. Il-
ves sakė B. Obama. Tačiau jis pažymėjo, jog nepaisant
iki šiol nevaisingų mėginimų susitarti su Rusija dėl
konflikto Ukrainoje sprendimo būdų, jo prioritetas yra
bendradarbiaujanti Rusija.

,,Aš nuolatos kartoju, kad mūsų prioritetas yra
bendradarbiaujanti Rusija, bet kaip tai pasiekti? Tai
pasiekti galima tik laikantis tarptautinių normų, ge-
rinant ekonomiką, susitelkiant į tai, kaip gaminti pre-
kes ir teikti paslaugas, kurių žmonėms reikia, teikti
galimybes žmonėms, šviesti juos, bet per pastaruosius
metus jie ėjo kitokiu keliu. Ir Ukraina yra to įrodymas.
Aišku, įdomu, kokia čia yra pono Putino psichologi-
ja ir mąstymas, bet iki šiol tai, ką mes matėme, buvo
tik agresija. Iš istorijos matome, kad tokie veiksmai
gali būti labai pavojingi ir pagrįstai kelia nerimą”, –
pridūrė JAV prezidentas.

ELTA

B. Obama Taline
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Atkelta iš 1 psl.

Ministro teigimu, NATO vir-
šūnių susitikime Wales peržiūrės
pasirengimą reaguoti į Rusijos
agresijos kuriamus saugumo iš-
šūkius. Sąjungininkės taip pat
ketina išreikšti tvirtą paramą
Ukrainai.

,,Sieksime patvirtinti prie-
mones, kurios garantuotų ilga-
laikį sąjungininkių buvimą Lietuvoje ir kitose ry-
tinėse NATO narėse. Sąjungininkių solidarumas ko-
lektyvinei gynybai turi būti matomas, su tinkamais
pajėgumais ir priemonėmis kylančioms grėsmėms
atgrasinti”, – pridūrė L. Linkevičius.

Tarp kitų viršūnių susitikimo sprendimų –

praktinių priemonių paketas Gruzijai, padėsiantis
siekti narystės NATO, taip pat naujų bendradar-

biavimo su partneriais iniciatyvų
– Gynybos pajėgumų plėtojimo ir
Partnerių sąveikumo platformos –
įsteigimas, pasirengimas reaguoti
į energetinio ir kibernetinio sau-
gumo grėsmes.

Wales NATO šalių vadovai pla-
nuoja paskelbti Transatlantinę
deklaraciją, kurioje sąjunginin-
kės įsipareigos gilinti bendradar-
biavimą tarp Šiaurės Amerikos ir
Europos. Tarp svarstomų bendra-
darbiavimo sričių – spartesnis lais-
vosios prekybos zonos euroatlan-

tinėje erdvėje kūrimas ir liberalizuota prekyba su-
skystintomis gamtinėmis dujomis.

Paskutinis NATO šalių vadovų susitikimas
vyko Čikagoje prieš dvejus metus.

ELTA

nATO

ekusių mus). Viena iš jų – opozicinės Rusijos politi-
nės partijos „Demokratiškas pasirinkimas” vadovo
Vladimiro Milovo viešas laiškas Rusijos prezidentui
Vladimirui Putinui, kuriame reikalaujama paaiš-
kinti, kodėl Ukrainos Donecko ir Luhansko srityse
yra dislokuojama Rusijos kariuomenė. Politikas, ku-
ris yra buvęs energetikos viceministras ir kandidatas
nuo šios liberalios partijos į prezidentus, teigia, kad
prezidentas, kuris yra ir ginkluotųjų pajėgų vadas,
siųsdamas karius už Rusijos teritorijos be Federa-
cijos Tarybos sutikimo, nusižengia Konstitucijai. 

Kaip plačiai šis laiškas nuskambės, neaišku, nes
visa žiniasklaida yra Putino kontroliuojama, bet tai,
apie ką jame kalbama, yra labai svarbu žinoti Rusijos
žmonėms, kurie yra kvailinami putiniškos propa-
gandos. Kadangi V. Milovas negali remtis oficialia Ru-
sijos informacija, nes Kremlius apie tikruosius savo
veiksmus Ukrainoje tyli ir skleidžia demagogiją apie
kovą su fašizmu, poilitikas remiasi tik kai kuria ži-
niasklaida (pvz., „PBK Daily”, „Novyje izvestija”), ku-
rioje prasisunkė Rusijos Karių motinų komiteto ir
Rusijos prezidentinės žmogaus teisių tarybos narių
pateikiama informacija ir duomenys, liudijantys apie
teisių gynimo organizacijos gaunamus karių tėvų
prašymus paaiškinti, kas atsitiko jų sūnums, kurie
buvo išsiųsti į „karinius mokymus” Rostovo srityje,
ir ryšys su jais nutrūko. 

Karių motinų komitetas išėjo į pasaulį ir per
„Laisvosios Europos” radiją, bet kaip plačiai tas ra-
dijas klausomas Rusijoje, taip pat neaišku. Tai vis dėl-
to faktas, kad atsiranda organizuota jėga prieš Ru-
sijos karą Ukrainoje, ir tai teikia vilties, kad rusai
daugiau sužinos tiesos apie karo veiksmus Ukrainoje
ir Rusijos kariuomenės dalyvavimą tuose veiks-
muose. Verta plačiau pateikti V. Milovo laiško turi-
nį, iš kurio aiškėja daugiau konkrečių dalykų. Pvz.,
jis įvardija, kad karių tėvai siunčia pranešimus „iš
Krasnodaro ir Stavropolio, Astrachanės ir Čelia-
binsko sričių, Sankt Peterburgo, Šiaurės Kaukazo re-
giono šalių ir yra susiję tiek su šauktiniais, tiek ir
su samdiniais. Tarp karinių dalinių, kuriuose tar-
nybą atliekantys kariai buvo išsiųsti tęsti tarnybą
prie Ukrainos sienos, įvardijamos 76-oji, 98-oji ir 106-
oji gvardiečių oro desanto divizijos”. 

Be to, kilo kad ir nedidelis, bet triukšmas vi-
suomenėje dėl žiniasklaidos pranešimo apie Pskovo
srityje įvykusias uždaras 76-osios gvardiečių oro de-
santo divizijos karių laidotuves. „Šie kariai, kaip ma-
noma, žuvo kovose Ukrainos teritorijoje, o Ukrainos
šaltiniai publikuoja interviu su Ukrainos teritorijoje
į nelaisvę paimtais Rusijos kariais, kurie faktiškai
buvo palikti likimo valiai”. 

Karių motinų komiteto Stavropolio srities at-
stovės Liudmilos Bogatenkovos pateikiamais duo-
menimis, jau yra surinkta informacija apie 400 Uk-
rainoje sužeistus ir žuvusius Rusijos karius.

„Jokių rimtų komentarų šia tema iš valdžios at-

stovų taip pat nėra – jūsų Gynybos mi-
nisterija prieš keletą dienų sukėlė pasi-
piktinimo bangą, pareiškusi, kad ka-
riai ‘pasiklydo’, o jūsų žiniasklaidos at-
stovas ginasi teigdamas, kad šią infor-
maciją būtina patikrinti. Jūsų išsaky-
tuose komentaruose šiuo klausimu rugp-
jūčio 26 d. Minske įvykusiame valstybių
vadovų susitikime buvo akivaizdžiai
jaučiama, kad jums nerūpi jūsų valdo-

mos valstybės piliečių gyvybė ir sveikata, o taip pat
ir jūsų kaip Aukščiausiojo Rusijos ginkluotųjų pa-
jėgų vado pareigos. Atsakydamas į klausimą dėl Uk-
rainoje žuvusių ir į nelaisvę paimtų desantininkų iš
Pskovo, jūs pareiškėte, kad dar negavote ataskaitų
iš Gynybos ministerijos bei Generalinio štabo ir ne-
sate girdėjęs, kad Rusijos desantininkai patruliavo
sieną ir galėjo atsidurti Ukrainos teritorijoje. Toks
atsakymas, švelniai tariant, neskatina į jus žvelgti
kaip į kompetentingą valstybės vadovą, kuris visiškai
kontroliuoja situaciją savo valdomoje šalyje ir vals-
tybėse, kur yra dislokuojama šios šalies kariuome-
nė. Taip pat tai neskatina manyti, kad sugebate gin-
ti Rusijos gyventojus nuo mirties ir pavojaus jų gy-
vybei bei sveikatai. Prezidentas, kuris pareiškia, kad
‘kažką girdėjo’ apie karių žūtį ar paėmimą nelaisvėn,
atrodo paprasčiausiai apgailėtinai, kelia pasipikti-
nimą ir verčia abejoti tokio vadovo kompetentin-
gumu”, – sakoma V. Milovo laiške, kuris baigiamas
prašymu: „atvirai ir be jokių išsisukinėjimų atsakyti
į klausimą, ar šiuo metu Rusijos ginkluotosios pa-
jėgos yra dislokuojamos Ukrainos teritorijoje; tuo at-
veju, jei atsakymas į šį klausimą bus teigiamas, in-
formuokite apie karių dislokavimo priežastis ir tei-
sinį pagrindą, atsižvelgiant į tai, kad Ukraina nesi-
kėsino į Rusijos Federacijos suverenumą bei terito-
rinį vientisumą ir neužpuolė mūsų šalies, o Fede-
racijos Tarybos leidimo dislokuoti Rusijos gink-
luotąsias pajėgas užsienio valstybės teritorijoje,
kuris numatytas Rusijos Konstitucijos 120-ojo straips-
nio 1-osios dalies punkte G, nėra”.

Mano moteriška galva, Vakarai elgiasi apgal-
votai, nors Lietuvoje (tikriausiai ir daugiau kur) yra
karštų vyrų galvų, kurios pyksta ant Vakarų, kad šie
nesiunčia į Ukrainą karių su tankais arba nebom-
barduoja iš oro teroristų ir rusų dalinių Rytų Uk-
rainoje. Man atrodo, kad Vakarų šalių ginkluotas įsi-
kišimas užvirtų plataus masto karo veiksmus Eu-
ropoje, o gal ir pasaulyje, nes Rusijai į pagalbą atei-
tų jos draugai, ir Ukrainos išsilaisvinimas užsitęs-
tų arba net visai neįvyktų. Tai pakeltų ir pačią rusų
tautą, kuri dabar tiki Putinu, ir teroristai sulauktų
masinio savanorių rusų srauto. Vakarai nori su-
žlugdyti patį Putiną, ir aš manau, kad tai teisinga.
Rusai atsigręš prieš savo vadą, kai pamatys, kad Ru-
sija sužlugdyta, kai jie bus alkani ir pasijus be per-
spektyvų Vakarų gerovės apsuptyje. Putino bus
toks pat galas, kaip Hitlerio, kuris nusišovė, arba
šiuolaikinių diktatorių, kuriuos paprasčiausiai už-
mušė patys įniršę tautiečiai.

Kadangi V. Putinas jau kliedi, tik laiko klausi-
mas, kada jis padarys tokių nesąmonių, kurias su-
pras ir eilinis rusas. Visos didžiosios meilės, kaip da-
bar Putinui Rusijoje (kuri panaši į isteriją, nes gat-
vėje sumušami žmonės, turintys kokį nors ukrai-
nietišką ženklą), anksčiau ar vėliau baigiasi prare-
gėjimu.

Tai, apie ką „The Interpreter” kal-
ba Rusijos politologas, esantis
griežtoje opozicijoje V. Putinui,

Andrejus Piontkovskis (su kuriuo prieš
keletą metų Vilniuje, tarptautinėje kon-
ferencijoje, teko daryti interviu „Drau-
gui”), galima palaikyti pamišėlio užra-
šais (anot rusų klasiko Nikolajaus Go-
golio). Politologas pasakoja apie Rusijos
caro Vladimiro Putino branduolines fan-
tazijas. Beje, jis tik informuoja, o norėtųsi, kad pa-
teiktų ir vertinimą – šios Putino fantazijos yra pa-
mišimas.

A. Piontkovskis mano, kad Rusijos prezidentas
Vladimiras Putinas įsitikinęs, jog karą su NATO lai-
mėtų numetęs atominę bombą ant vienos iš Baltijos
šalių sostinės ar kurio nors Lenkijos miesto, nes Ga-
rantuoto abipusio sunaikinimo (MAD) karinė dokt-
rina, daugelį metų neleidusi prasiveržti karui tarp So-
vietų Sąjungos ir Vakarų, yra nebeefektyvi. 

NATO sutarties    5-asis  straipsnis  teigia,  kad
ata    ka prieš vieną Aljanso narę yra ataka prieš visą
Aljansą, todėl NATO reaguotų į ataką prieš Baltijos
šalis ir vienos iš pusių pradėtas karas sunaikintų abi
puses. Todėl analitikas sako, kad Maskva nesiryžtų
pulti Talino ar Rygos, „bet, kaip pastebi daugelis ana-
litikų, MAD doktrinoje atsižvelgiama tik į patį blo-
giausią scenarijų – totalinį branduolinį karą. Iš tie-
sų yra ir kitų scenarijų – pavyzdžiui, riboti bran-
duoliniai smūgiai, kurie suduodami tikintis, kad kita
pusė neatsakys tuo pačiu, norėdama išvengti abipu-
sės savižudybės”, – teigia A. Piontkovskis.

Analitikas sako, kad V. Putinas nesiekia sunai-
kinti JAV, bet sunaikinti NATO. V. Putino veiksmai
būtų „kerštas už Sovietų Sąjungos pralaimėjimą
per šaltąjį karą – taip, kaip Antrasis pasaulinis karas
buvo Vokietijos kerštas už pralaimėjimą per Pirmą-
jį”, – svarsto A. Piontkovskis ir kelia klausimą: kaip
reaguotų NATO, jei Narvos regiono rusakalbiai su-
rengtų referendumą dėl atsiskyrimo nuo Estijos ir Ru-
sija ten slapta – arba ne – atsiųstų savo pajėgas?

Ir šis prileidimas nėra teisingas, nes jau aišku,
kad Estijos rusakalbiai rytinėje Estijos dalyje neno-
ri prisijungti prie Rusijos (buvo tokių kurstymų), ir
tokie samprotavimai, sakyčiau, nėra netgi moralūs
(nors gal politologas nori išgąsdinti pačius rusus?).

Toliau analitikas samprotauja, jei NATO neat-
sakytų Rusijai, „tai reikštų NATO žlugimą, o JAV ne-
bebūtų stipriausia pasaulio valstybė. V. Putino Rusija
dominuotų ne tik „rusiškame pasaulyje”, bet ir visoje
Europoje”. O kad politologas netiki, jog NATO tikrai
atsakys į Rusijos agresiją, tai jis turi pagrindo, nes,
nepaisant Aljanso sutarties 5-ojo straipsnio, daug
NATO narių norėtų išvengti branduolinio karo.
Pvz., jo žodžiais, daug amerikiečių priešintųsi in-
tervencijai, nes nenorėtų žūti dėl kažkosios Narvos,
o 70 proc. vokiečių kalbėtų apie neutralitetą. 

„V. Putino planai neįtikėtini, bet gali būti sėk-
mingi, mat nesėkmės atveju jis gali grįžti prie MAD
doktrinos ir sunaikinti pasaulį kartu su Rusija.
Vien tai paralyžiuoja Rusijos priešus Vakaruose”, –
mano A. Piontkovskis.

Beje, šiuos rusų analitiko žodžius apie bran-
duolines Putino fantazijas netiesiogiai patvirtino jis
pats susitikime su jaunimu, tiesiogiai transliuotame
per televiziją. Ten Prazidentas pareiškė, kad Rusija
yra stipriausia branduolinė  valstybė pasaulyje. Ta
užuo mina nuskambėjo kaip grasinimas panaudoti šį
ginklą. Tai jau skamba Šiaurės Korėjos vado tonu. 

Atrodo, kad Putinas, patikėjęs savo visagalybe,
nebesusivokia, ir jau tampa panašus į maniaką. Jis
nuėjo taip toli, kad ėmė tyčiotis netgi iš savo vie-
nintelių partnerių – vadinamosios Eurazijos sąjun-
gos narių (sąjungoje trys nariai – Rusija, Baltarusi-
ja ir Kazachstanas). Jis apie Nursultaną Nazarbaje-
vą, Kazachstano prezidentą, tame pat susitikime su
jaunimu pasakė, kad jis vadovaująs neegzistuojančiai
valstybei. Atsakydamas į repliką ambicingasis di-
džiulės ir turtingos Rytų pasaulio valstybės vadovas
pareiškė, kad Kazachstanas gali pasitraukti iš Eu-
razijos sąjungos. 

Pakeliui reiktų pasakyti, kad užsienio analitikų
pasisakymuose bandoma nustatyti Putino tikslus
kare su Ukraina. Vieni sako, kad Putinas Rytų Uk-
rainoje siekia užimti teritoriją, kad galėtų iš Rusijos
pasiekti Krymą sausuma, mat kitaip šios teritorijos
kaip Rusijos dalies gyvavimas yra praktiškai neį-
manomas. O Lietuvos gynybos analitikas Aleksand-
ras Matonis sako, kad Putinas gali užsinorėti pasi-
daryti koridorių ir per Lietuvą bei Lenkiją, mat Ru-
sijai svarbu susijungti su Kaliningrado sritimi. 

Žodžiu, siurrealistinių vaizdelių – apstu, bet
pagaliau jau yra ir raminančių žinių (bent jau pasi-
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Putino branduolinės fantazijos 
fone prabilęs sveikas protas 
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
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RY T YS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Iš k.: LR gen. konsulato New Yorke vicekonsulė Jolanta Vitkauskaitė, Marius
Kasniūnas, Marijus Gudynas, Laura Žiliajevaitė ir Algirdas Kaušpėdas.

Rugpjūčio 23 d., šeštadienį, LB
apy linkės valdyba sukvietė tau-
tie čius į Šv. Kazimiero misiją pa-

maldoms už Lietuvą, o rugpjūčio 24 d.,
sekmadienį, apylinkės valdyba su rengė
„Baltijos kelio” 25-erių metų iš kilmingą
paminėjimą.

Lietuvių klubo scenos ekrane švie-
čianti trispalvė, gražiai papuošti vė-
liavėlėmis stalai maloniai nuteikė at-
vykstančius narius ir svečius. Da lyvavo
Lietuvos garbės konsulas Al gimantas
Karnavičius su žmona Nan cy, Estijos
garbės konsulė dr. Lisa Ann Mets su
vyru, St. Petersburgo Latvian Society
atstovė Irene Ezerin. Į minėjimą taip
pat atvyko ir apie 20 latvių klubo at-
stovų bei keli ne didelės estų bendruo-
menės nariai.

Po gardžių pietų ir Klubo pirmi nin-
kės Vidos Meilu vie nės pasveikinimo,
scenos ekrane pasirodė vėliavos, mu-
zika, vaizdai bei himnų žodžiai. Visi da-
lyvaujantys sugiedojo trijų valstybių
himnus. V. Meiluvienė pakvietė garbės
konsulą A. Karnavičių supa žindinti
su svečiais. Visas minėjimas buvo ve-
damas anglų kalba.

A. Karnavičiaus pakviesta latvių
bendruomenės atstovė Irene Ezerins ap-
gailestavo, kad Latvijos garbės kon-
 sulas dr. Barry Mowell, gyvenantis Da-
vie, FL, negalėjo atvykti, bet atsiuntė
laišką, kurį ji perskaitė.

A. Karnavičius pasidžiaugė, kad
Tampa Bay diplomatinį korpusą įstojo
nauja narė, gyvenanti St. Petersburge –
Estijos garbės konsulė ir pakvietė dr.
Lisa Ann Mets prie mikrofono. Dr.
Mets jautriais žodžiais padėkojo už
kvietimą, vaišes ir šio minėjimo su-
rengimą.

Garbės konsulas A. Karnavičius
perskaitė JAV prez. B. Obama svei kini-
mą Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmo-
nėms „Baltijos kelio” paminėjimo pro-
ga.

A. Karnavičius sakė, kad dažnai su-
sirenkame minėdami ypatingus mūsų
istorijos įvykius. Daugiausia jie yra
liūdni, primenantys tragiškus, sun-
kius mūsų tautai išgyvenimus, bet
šiandien susirinkome džiaugs min gos
dienos paminėjimui. Pami nėjimui tri-
jų valstybių akcijos, kuri atvedė į ne-
priklausomybę ir Sovietų Sąjungos
griūties pradžią. Bet pavojus virš mūsų
krašto dar neišnyko. Neseniai mus pa-
siekė tragiška žinia, kad Ukrainoje te-
roristų nužudytas Lietuvos garbės kon-
sulas Nikalojus Zalencas tai tik paliu-
dija. Jis pakvie tė dalyvius rimties mi-
nute pagerbti nužudytą Lietuvos dip-
lomatą.

A. Karnavičius pasidžiaugė, kad
„Baltijos kelio” 25-ta sukaktis, Pabal tijo
kraštų okupacija, nepriklauso mybės at-
kovojimas ir įsijungimas į laisvų Eu-
ropos ir pasaulio kraštų šeimą, labai
plačiai minimi ir pristatomi pasau-
liui. 

Grįžusi prie mikrofono Klubo
pirm. V. Meiluvienė pakvietė prieš 25-
erius metus sujungtų rankų „Baltijos
ke lio” dalyvę Vitą Pa tašiūtę-Blough
pasidalinti jausmais ir mintimis apie tą
dieną. Nors ji bu vo tik 14-kos metų, bet
jautė nepaprastą tos demonstra cijos
reikšmę. Baigė savo prisimini mus sa-
kydama, kad „Baltijos kelias” parodė
pasau liui, kad nebūtina būti dideliam

Rugpjūčio 28 d. Lietuvos generaliniame konsulate New Yorke
vyko Algirdo Kaušpėdo susitikimas su New Yorko lietuvių
bendruomene. A. Kaušpėdą sveikino New Yorke viešėjęs

Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Lietuvos
generalinio konsulato New Yorke Laikinoji reikalų patikėtinė Laura
Žiliajevaitė perskaitė Lietuvos užsienio reikalų ministro sveikini-
mą pasaulio lietuviams minint Baltijos kelio jubiliejų. Lietuvių
Fondo, rėmusio A. Kaušpėdo kelionę JAV, Tarybos pirmininkas
Marius Kasniūnas pristatė Fondo veiklą, tikslus ir siekius.

New Yorke žymus Lietuvos architektas, grupės ,,Antis” įkūrėjas
dalinosi savo atsiminimais apie pirmuosius Nepriklausomybės
metus, savo legendinės grupės susikūrimą ir veiklą. Šiais metais
grupė ,,Antis” švenčia savo susikūrimo 30-metį.

LR gen. konsulato New Yorke info ir nuotr.

„Baltijos kelio” minėjimas Saint Petersburg, FL

ir galingam, kad ir mažos tautos susi vie-
nijusios gali pasiekti savo tikslų.

Klubo pirmininkė įteikė visiems
garbės svečiams dovanėles – gintaro ir
vario meniškas sages ir visus pa kvietė
stebėti ekrane trijų dain i ninkių atlie-
kamą „Baltijos kelio” hinną „Bunda jau
Baltija”.

Prie jūros miega sesės trys
Jas slegia pančiai, neviltis
Klajoja lyg elgeta pajūriu
Dvasia tautų garbės.

Bet varpas likimo nuaidi vėl
Ir jūra šiaušia bangas
Trys sesės iš miego kyla jau
Apginti savo garbės.

Bunda jau Baltija, bunda jau Baltija,
Lietuva, Latvija, Estija!

Trimis kalbomis skambančią dai-
ną lydėjo vaizdai, kur Vilniaus gat-
 vėmis į Katedros aikštę buvo  nešama
1 000 metrų, 160 savanorių studentų per
tris paras pasiūta Lietuvos tri spalvė. Gi-
liai jaudinantis vaizdas.

Minėjimas baigtas stebint ekra ne,
kaip trijų valstybių vėliavomis buvo ap-
juostas Gedimino pilies bokštas.

Tai buvo įspūdingas minėjimas, su-
keliantis tėvynės meilės ir savo tauta pa-
sididžiavimo jausmus. Padė ka JAV Lie-
tuvių Bendruomenės val dybai už jo su-
rengimą. Padėka Aure lijui Kilbauskui,
kuris Klubo scenos ekrane perdavė mi-
nėjimo dalyviams vaizdus su himno
giedojimu ir įspū dingosiomis „Baltijos
kelio” minėjimo akimirkomis.

Minėjimo dalyviai (iš k.): Lita Mets, Vita Patašiūtė-Blough, Algimantas Karnavičius, Irene Ezerin ir Vida Meiluvienė
Mečio Šilkaičio nuotraukos

Prie garbės stalo iš kairės: Lietuvos Respublikos garbės konsulas Algimantas Karnavičius su žmona Nancy, Lietuvių Klubo pirm.
Vida Meiluvienė, Latvių klubo atstovas su žmona ir Estijos Respublikos garbės konsulė Lita Mets su vyru.

Vakaronė su Algirdu Kaušpėdu
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Cape Cod gegužinėje – garbus
ZIGMAS PUIŠYS

AURELIJA BORGES

Gražią rugpjūčio 24-osios die nos
popietę rinkomės į metinę apy-
 linkės šventę – gegužinę. Jau

de šim tą valan dą ryte Reginos Petru-
tienės darželyje virė darbas. Pastatėme
pa vėsines, stalus, vietas loterijai ir
vai  šių stalą. Tikėjomės, kad susirinks
apie 30 žmonių, tačiau apsilankė per 60.
Malonu, kad pamatėme būrį nau jų
Cape Cod gyventojų su vaikučiais ir
net sulaukėme viešnios iš Lietu vos. Su-
neštinio maisto stalas buvo la bai gau-
sus.

Didžiausia staigmena ir džiaugs-
mas buvo garbaus svečio – vyskupo Ri-
manto Norvilos ir jo palydovo iš Ka na-
dos daktaro Raimondo Zabie liausko
apsilankymas. Vilkaviškio vyskupas,
keliaudamas su reikalais į Kenne-
bunk, Maine valstijoje, per pa žįstamus
sužinojo apie šį lietuvių bendruomenės
susibūrimą ir nutarė su mumis pa-
bendrauti. 

Rimantas Norvila konsekruotas
vyskupu 1997 metais. Nuo 2002 metų jis
vadovauja Ryšių su Lenkijos Vys kupų
konferencijos tarybai, o nuo 2005 metų
Briuselyje atstovauja Euro pos vysku-
 pų konferencijos komisijoje Lietuvos
Vyskupų konferenciją. Sutikome vys-
kupą su šviežia namie kepta lietuviš-
ka duona ir druska. Apylinkės pirmi-
ninkas Zigmas Pui šys visiems primi-
nė, kad prieš 75 metus, rugpjūčio 23-čią
dieną, buvo pasirašytas baisusis Mo-
lotovo-Rib bentropo paktas, parduo-
dantis Lie tu vą sovietams. Zigmas taip
pat primi nė, kad prieš 25-erius metus

JUOZAS KAZLAUSKAS

Mintis surengti dviračių kelio-
nę Bostono ir Nantucketo sa-
los lietuvai čiams kilo dar pa-

vasarį. Pasirinkus datą paaiškėjo, kad
rugpjūčio 23-ioji sutampa su Baltijos
kelio 25-erių metų jubiliejumi. Ilgai ne-
trukus vien balsiai buvo nutarta 100 ki-
lometrų dviračių kelionę iš Bostono į
Nantucketo salą simboliškai pradėti
nuo Pietų Bostone esančio Lietuvių
klubo ir skirti Baltijos kelio jubiliejui
paminėti. 

Susirinkusieji šeštadienio rytą
prie Lietuvių klubo Pietų Bostone lin-
kėjo dviratininkams stiprybės, ištver-
mės ir gero kelio. Išlydėti da lyvius
buvo atvykusi ir JAV LB Bos tono apy-
linkės pirmininkė Rima Gir niuvienė.

Dalyviai iš Bostono ir Nantuc keto
salos, pasipuošę lietuviškomis vėlia-
vomis ir proginiais marškinėliais, pusę
kelionės važiavo gražiuoju 3A keliu per
Quincy, Hinghamą, Marshfieldą, Dux-
bury, Kingstoną ir kitus Atlanto van-
denyno pakrantės miestelius. Nuva-
žiavę daugiau nei pusę kelio, papietauti
ir atgauti jėgas dviratininkai sustojo
prie žymiojo Plymoutho akmens, kur
1620 metais išsilaipino William Brad-
ford  su „Mayflower” piligrimais ir

lietuviai, lat viai ir estai susikabino 650
kilometrų Baltijos kelyje. Jis paprašė
visus ge gužinės dalyvius susikibti
rankomis ir sugiedoti Lietuvos himną.

Vyskupas trumpa kalba pasvei-
kino susirinkusiuosius, padėkojo už
pakvietimą dalyvauti, ir, prieš pra de-
dant vai šes, pakvietė bendrai maldai.
Vaišinomės išmoningų šeimi ni n kių
pagamintais balandėliais, su mušti-
niais, dešrelėmis ir kitais ska nės tais.
Saldumynus karūnavo di džiu lis „Na-
poleonas”. Besivaišinant vyko loterija.
Kaip bebūtų keista, bet daugiausia iš-
loštų apdovanojimų teko tiems, kurie
sėdėjo prie vyskupo stalo. Ge gužinėje
vyravo nuoširdus bendravimas ir gera
nuotaika. Malonu, kad vyskupas buvo
betarpiškas ir ma lo niai bendravo su vi-
sais. 

Kuklia dovanėle padėkojome Re gi-
nai Petrutienei už svetingumą. Šis su-
sitikimas buvo ypatingas, nes dalyva-
vo garbingas svečias, kuris mūsų ge-
gužinę padarė nepamirštama.

Gegužinėje vyravo puiki nuotaika Bill Tweedy nuotraukos

Vyskupo R. Norvilos pasirodymas gegužinėje buvo maloni staigmena.

,,Baltijos kelias” – 100 km kelionė dviračiais
įkūrė Ply moutho koloniją. Plymoutho
akmuo yra vienas iš svarbesnių Jung-
tinių Amerikos Valstijų simbolių, su
kuriuo susieta Padėkos dienos ir ka-
lakuto tradicijos. Pasistiprinę jūros gė-
rybių patiekalais ir pasidarę keletą
nuotraukų, jaunuoliai nesunkiai atrie -
dėjo iki Sagamore tilto, o tada – jau iki
galutinės stotelės Hyannis, iš kur į
Nantucketo salą kartu su dviračiais
persikėlė greituoju keleiviniu keltu. 

Pasiekus galutinį kelionės tikslą
saloje visus labai maloniai ir netikė-
tai nustebino šiltas naujosios JAV LB
Nantucketo apylinkės lietuvių pri ėmi-
mas (vadovaujamas pirmininkės In-
gos Puodžiukynienės) su lietuviško-
mis vėliavomis, lietuviška duo na ir ki-
tais tautiniais simboliais. Su sirinku-
sieji fotografavosi, dalinosi kelionės
įspūdžiais, įveikiant 120 ki lometrų
atstumą, ir pradėjo galvoti apie atei-
tyje teksiančius iššūkius.

Nuoširdžiai dėkojame visiems,
kurie prisidėjo prie šio projekto, padė -
jo įgyvendinti dviračių kelionę ,,Bal-
tijos kelias”: da lyviams Gintarui Ber-
nikui, Alvydui Ašinskui ir Sauliui
Viz iš salos bei Sauliui Žiukui iš ,,že-
mės”. Taip pat Tadui Vismanui ir
Andriui Šiškai, kurie prisidėjo prie ke-
lionės logistikos. O svarbiausia – vi-
siems, kurie palaikė, išlydėjo ir šiltai
pasitiko.

Juozas Kazlauskas – JAV LB Kraš-
to valdybos iždininkas

Iš k.: Juozas Kazlaus kas, Gintaras Bernikas, Sauliui Žiukas,  Alvydas Ašinskas ir Saulius Viz.
Organizatorių nuotr.

Pasiekus galutinį kelionės tikslą, saloje visus maloniai nustebino šiltas naujosios JAV LB
Nantucketo  apy linkės lietuvių priėmimas (va dovaujamas pirmininkės Ingos Puo džiuky-
nienės) su lietuviškomis vėliavomis, lietuviška duona ir kita tautine atributika.
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SKAUT YBĖS KELIAS

Trečioji diena, 
penktadienis, liepos 18 d.
Hoffmaster State Park, Muskegon, MI-Lake Mi-
chigan Camp, Mears, MI; apie 76 mylios.

Kėlėmės penktą valandą ryto.
Temperatūra – 55 F, giedras dan-
gus, – keliauti dviračiais ir vėl auk-
sinė diena. Jau įprasta tvarka su-
sidėjome reikmenis, sudėjome pala -
pines, pavalgėme pusryčius. Julius
Lietuvninkas patikrino visų dviračių
padangų oro spaudimą, juk ligi šiol nu-
leido jau septynias padangas. Stovyk-
lavietę apleidome septintą valandą ry -
to.

Išvažiavę iš parko keliavome apie
dešimt mylių į šiaurę, kol pasiekėme
USS Silversides, povandeninį laivą ir
muziejų, esantį Pere Marquette parke,
Muskegon, MI, Michigano ežero pa-
krantėje. Atvykome taip anksti, kad
muziejus dar nebuvo atidarytas ir po-
vandeninio laivo lankymas dar nebu-
vo prasidėjęs. Vis dėlto mūsų grupei
buvo leista užlipti ant laivo ir nusifo-
tografuoti.

Jau keletą dienų valgėme netikėtų
skanumynų. Ruošiantis keliauti to-
liau brolis Juozas nugirdo sesę Karo-
liną sakant, kad ji labai norėtų ameri-
kietiškos spurgos „doughnut” ir kaip-
mat surado kepyklą „HodgePodge Ba-
kehouse”. Prie kito sustojimo vietos jis
jau laukė mūsų su pilnomis dėžėmis ry-
tinių skanumynų. 

Suraitę saldumynus keliavome į
šiaurę Muskegon upės pakrante. Pas -
kui persikėlėme per upę ir važiavome
labai gražiu Scenic Drive keliu per
miškus Michigano ežero pakrante, kol
apie 11 val. r. pasiekėme Duck Lake Sta-
te Park. Ten atradome pastogę, iš ku-
rios buvo matyti nepaprastai gražus
Duck Lake vaizdas. Ten trumpai pail-
sėjome.

Iš Duck Lake keliavome link Whi-
tehall miestelio, kur prasideda Hart-
Montague Rails-to-Trails takas. Vėl
radome pastogę papietauti. 

„Tour de Rakas”- 3

2014 m. kelionė
dviračiais į Rako stovyklą:

Pranešimas
Šeštadienį, rugsėjo 6 d., 8:45 val. r. – 1:15 val. p. p. Lietuvių Fondo salėje
vyks skautų registracija.  Per tėvų posėdį bus trumpas pristatymas: Kas tie
skautai? Sueigų šią dieną nebus.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos kreipkitės pas tuntininkus:

„nerijos” jūrų skaučių tuntas
Taiyda Chiapetta 

juruskautes@nerija.org
708-839-4438

„Aušros Vartų/Kernavės” tuntas
Nida Petronienė

petroniai@yahoo.com 

„Lituanicos” tuntas
Vytenis Lietuvninkas

vytenis@1honestlawyer.com

,,Nerijos” tunto registracijos formas naujoms jūrų skautėms galite rasti tunto
tinklalapyje: www.nerija.org. Kitoms skautėms registracijos formos bus siun-
čiamos paštu.

„Aušros Vartų/Kernavės” skaučių tunto ir „Lituanicos” skautų tunto registraci-
jos taip pat vyks Čikagos lituanistinėje mokykloje ir „Rūtos” lituanistinėje
mokykloje, Naperville.

Kviečiame lietuvių kilmės mergaites ir berniukus įsijungti į šią lietuviško jauni-
mo organizaciją. Visus LSS narius kviečiame užsiregistruoti savo vienetuose.

Išplaukus anapus, užjaučiame žmoną
Angelę, dukrą j.sk. kand. Ingą, mamą sesę
Ireną, brolį Liną su šeima ir visus artimuo-
sius.

„Seno mirtis yra kaip atvykimas į uostą;
Jauno gi – kaip laivo sudužimas”.

Plutarchas

Nors užgeso brolio Tomo gyvenimo liepsna,
jo dvasia tebespindės mūsų visų širdyse. Ilsėkis ramybėje.
Budėk, Gero vėjo ir Ad meliorem!

,,Aušros Vartų/ Kernavės” tuntas
,,Lituanicos”tuntas

,,Nerijos” tuntas
Čikagos akademikai 

Šilta (apie 80 F) ir saulėta. Paval-
gę ir pailsėję keletą mylių važiavome
dviračių taku, o paskui pasukome į va-
karus, kol privažiavome Michigano
ežerą. Kelias (kitas Scenic Drive) pa-
krante labai gražus, bet kalnuotas, o
jau buvome nuvažiavę daugiau kaip 60
mylių. Pajutome nuovargį. Sunku min-
ti pedalus į kalną, bet, žinoma, nepa-
prastai smagu leistis žemyn (kartais
daugiau kaip 30 mylių/val. greičiu).
Gaila taip greitai nusileisti žemyn,
taip ilgai kilus į kalną. Kalnas po kal-
no, bet pagaliau pasiekėme Mears,
MI, miestelį. Ten yra labai populiarus
Silver Lake State Park. Toks populia-
rus, kad mums nepasisekė ten užsisa-
kyti nakvynės. Gal ir gerai – stovyk-
lavietėje žmonių kaip silkių statinėje,
o miestelis kaip cirkas, primenantis
Wisconsin Dells. Nors pamatyti jį buvo
įdomu. Per paskutines penkias-šešias
mylias broliui Vilmantui net tris sy-
kius nuleido padangą, paskutinį sykį
– visiškai netoli mūsų stovyklavietės
Lake Michigan Camp, prie Pentwa-
ter, MI, miestelio. 

Kai pagaliau pasiekėme nakvy-
nės vietą, dviračiais buvome nuvažia-
vę beveik 77 mylias. Jau buvo apie 5:30
val. p. p., bet dar šilta ir saulėta. Grei-
tai pastatėme palapines, persirengėme
maudymuisi ir nužingsniavome į Mi-
chigano ežero pliažą.

Grįžę iš pliažo pradėjome ruoštis
vakarienei: „spaghetti”, salotos, kepta
duona. Tai mūsų šios kelionės pasku-
tinioji vakarienė.

Kol vakarienė buvo ruošiama, da-
lis prityrusiųjų skautų sukrovė laužą,
o brolis Juozas surinko mūsų visų ke-
lionės dienoraščius, kad juos greitai
peržiūrėtų ir paruoštų ištraukas, ku-
rias planavo perskaityti prie laužo.

Susitvarkę po vakarienės susėdo-
me prie laužo. Rytoj – „lengva” diena,
todėl nebijojome ilgiau pabendrauti.
Pirmas laužo užsiėmimas buvo pava-
dintas „rožės, pumpurai ir spygliai” (iš
BSA, „Roses, Buds and Thorns”). Kiek-
vienas paeiliui papasakojo apie tai, kas
šiandien patiko (rožė); ko laukia rytoj
(pumpuras); kas šiandien buvo sunku
ar galėjo būti geriau (spyglys). Kai
kurios temos kartojosi, bet kai kurie at-
sakymai skyrėsi, ypač prityrusiųjų

skautų, skautų vyčių, tėvelių. Per visą
savaitę jaunimas labai mažai kalbėjo-
si su vyresniais (gal nedrįso?), bet šį va-
karą pagaliau išgirdome jų atvirus
pasisakymus ir įdomias pastabas. Kai
visi baigė pasisakyti, brolis Juozas
pradėjo dienoraščių pristatymą. Čia
taip pat kai kurios temos kartojosi, bet
buvo ir skirtingų įspūdžių. Visi vien-
balsiai sakė, kad ateityje vėl norės
dalyvauti „Tour de Rakas”. Dar truputį
pasėdėjome, anksčiau dalyvavę kelio-
nėse dviračiais pasidalijo prisimini-
mais, kol pagaliau nugalėjo nuovargis.
Paskutinį sykį per šią kelionę sugie-
dojome „Ateina naktis” ir nuėjome
mie goti.

Bus daugiau

„Bro D”
Donatas Ramanauskas

USS Silversides, Muskegon, MI. V. Lietuvninko nuotr.

A.†A. j.b.v.v. fil. Tomui Žukauskui 



Seattle ,,Lietučio” vadovė Zita Petkienė
moko šokti ,,Vėjo malūnėlį”.

Ryčio Grybausko nuotr.
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Atiduoti duoklę Gėriui ir Grožiui

Rugsėjo 6 d., šeštadienį, 6 val. v. Lietuvių Fondo sa-
lėje, Lemonte, vyks spektaklis „Une Baye”, prieš
porą me tų sukurtas aktorės Audrės Bud ry tės. Jis

su pasisekimu vaidintas Čikagoje, Washingtone, Bostone
ir New Yorke. Spektaklį globoja kultūri niais renginiais
pasižymėjusi Korp! Giedra.

Renginio išvakarėse jūsų dėmesiui Ritos Venclo-
vienės pokalbis su pianiste, pedagoge Gintra Babic-
kai te-nariene

– Žinome, kad Jūs esate Unės Babickaitės-Baye gi-
minaitė. Pa aiš kinkite savo giminystės ryšius? 

– Aš esu Unės Babickaitės dukterėčia, jos antrojo
brolio plk. Kazio Babicko duktė. Aš ją vadinau „Cio-
ce Une”, o ji mane – Gintarėle.

– Kokie Jūsų ryškiausi prisiminimai apie Unę iš vai-
kystės ir paauglystės laikų? 

– Aš pas tetą Unę lankydavausi eidama namo iš
Kauno III gimnazijos. Ji mane maloniai priimdavo
ir leisdavo pasimatuoti jos teatrinius rūbus bei pri-
siderinti papuošalus. Net padovanojo man vieną porą
batelių. Jos vyras Vytau tas dirbdavo užsidaręs savo
kambaryje. Jam tik pasakydavau „labas”. Kartą ji
mane nusivedė pas prof. prelatą Adomą Jakštą, bu-
vau net ,,Konrado” kavinėje susipažinti su jos drau-
gais. Gaila, kad mūsų bendravimas buvo labai trum-
pas, o galėjo pakreipti mano gyvenimą visai kita
vaga. „Kad pateisintum gyvenimą, rei kia įnešti sa -
vo duoklę į ‘Gėrį ir Grožį’”, – rašė ji man 1957 metais
sa vo pirmame laiške į Čikagą. Karas ir tėvynės už-
grobimas sugriovė mūsų kilnius siekimus ir pras -
mingas svajones. 

– Kokie, Jūsų manymu, buvo Unės svarbiausi asme-
nybės bruo žai? 

– Tada aš buvau dar visai jauna mergaitė ir ne-
kreipiau dėmesio į jos asmenybę. Aš džiaugiausi, kad
ji man leido žaisti jos kambariuose ir kartais susitikti
su jos draugais. Apie jos asmenybę daugiau sužino-
jau tik iš Li no Brogos išleistų dviejų knygų, kurios
talpina tetos Unės biografiją, dienoraščius ir laiškus. 

– Sovietų okupacijos metu ji ir jos vyras buvo ištremti
į Sibirą. Ar Jūsų šeima, kuri pasitraukė į Va karus, žinojo
jų gyvenimo vietą ir ar buvo progos su jais susirašinėti, jiems
padėti? 

– Sovietų okupacijos metu mano šeima neturė-
jo jokių žinių iš tetos Unės. Ryšio su ja visai nebuvo
iki pat 1957 metų, kai ji buvo išleista iš tremties ir grį-
žo atgal į Lietuvą. Kad nepakenktume jai, laiškai mus
pa siekdavo mano vardus, nes jau turėjau kitą pavar -
dę – nebe Babickų. 

– Skaičiau, kad grįžus į Lietu vą iš užsienio, kur turė-
jo didelį pasisekimą, Unei buvo sunku įsi darbinti Kauno te-
atre. Kaip ma note – kodėl? 

– Kiek aš dabar sužinojau iš jos atspausdintų at-
siminimų ir dienoraščio, Kauno teatro aktoriai ne-
no rėjo jos įsileisti į savo būrį iš pavydo ir dėl kon-
kurencijos. Nepriimta į Kauno teatrą, teta Unė pra-
dėjo vado vauti Šaulių sąjungos teatrui. Bet tas ne-
suteikė jai asmeninio pasitenkinimo, o prasidėjus
rusų okupacijai, viskas žlugo.

– Audrė   Budrytė  buvo  sužavėta  Unės asmenybe
ir siekimu įprasminti teatro meną savo gyvenime ir aplin-
koje. Ar teko matyti tetą teatro scenoje, ar žinojote apie jos

talentą ir aktorystę tik iš tėvelių ir giminių pasakojimų? 
– Aš savo tetos niekada scenoje nemačiau, ne-

girdėjau jos dainuojant,  nemačiau  šokant.  Aš bu-
vau  net  trijuose  Audrės  Budrytės  spektakliuose.
Ji puikiai  interpretuoja Unės asmenybę ir jos įdo-
mų gyvenimą. Audrei ir šį kartą linkiu artistinės sėk-
mės.

– Širdingai dėkoju už pokalbį. 

NIJOLĖ SEMĖNAITĖ

Ne tik skautai ar vaikai lanko vasaros
stovyklas, bet ir  šokių mokytojai, atvykę
į Dainavą  iš įvairių miestų – Toronto, Či -

ka gos,  Bostono, Seattlo,  Detroito, Philadelphijos,
Baltimorės, Los Angeles, Madisono, Clevelando ir
Washingtono – rugpjūčio 10–13 dienomis daly vauti
Lietuvių tautinių šokių instituto (LTŠI) suruoš-
tuose kursuose. Šių metų vykusiuose kursuose
mokytojai susipažino su XV Tautinių šokių šven-
tės repertuaro dalimi.  Šventė vyks  Baltimorės

mieste, 2016 m. liepos 3 d. Kursantai išmoko ke -
letą šokių, skirtų vaikams, jauniams ir suaugu -
siems.  LTŠI dėkoja Lietuvių Fondui už paramą
kursų stovyklai. Kitų metų rugpjūčio mėn. LTŠI
Dainavoje žada pravesti kursus, kuriuose bus nuo-
dugniai pasiruošta būsimai šventei. 

Grupių vadovai, mo kytojai bei šokėjai kvie-
čiami aplan kyti šventės svetainę: http://sokiu
svente2016.org/ arba LTŠI svetainę: http:// lttsi.
org/. LTŠI mielai laukia naujų narių – gru pių
šokėjų. 

,,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!

Jau ruošiamės 2016 m. Šokių šventei

Šokis ,,Kauškutis” Nijolės Semėnaitės nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (alkas.lt.) – Rugsėjo 2 d. iš
Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės
Šiauliuose į Ukrainą išskrido Karinių
oro pajėgų orlaivis C-27J „Spartan” su
Ukrainos kariuomenei skirta mate-
rialine parama. Krovinį sudaro 4,5 t
Krašto apsaugos ministerijos skirtų
sauso maisto davinių ir medicinos
priemonių ir apie 580 kg VšĮ „Aspectus
Memoria” surinktos materialinės pa-
ramos.

Lietuvos karinių oro pajėgų or-
laivio C -27J „Spartan” skrydis yra už-
registruotas kaip humanitarinės pa-
galbos gabenimas, todėl į lėktuvą buvo
priimami tik būtiniausi visuomeninės
organizacijos surinkti daiktai – mais-
to produktai, medikamentai, mieg-
maišiai ir kt.

Vienas iš paramos rinkimo sava-
norių, iniciatyvinės grupės „Už pa-
galbą Ukrainai” koordinatorius Vy-
tautas Budreika sakė, kad visuomeni-

ninkai iš viso surinko apie 7 tonas pa-
ramos. Likęs krovinys, beveik 6 tonos,
į Ukrainą bus gabenamas sunkveži-
miais.

Jei krovinys bus registruojamas
kaip humanitarinė parama, tai jame
šalmų ir liemenių būti negalės, nes re-
miantis tarptautine teise kartu su hu-
manitarine pagalba negali būti vežami
jokie karinės paskirties daiktai.

Taip pat iš valstybės rezervo į Uk-
rainą planuojama nugabenti reikalin-
gų priemonių įkurti stovyklą šimtui
evakuotų gyventojų. Šioje siuntoje –
miegmaišiai, palapinės, sulanksto-
mosios lovos, generatoriai, krosnelės,
pledai, termosai ir kitos būtiniausios
priemonės. Siuntinio vertė – apie 64
tūkst. eurų.

Dėl kito paramos Ukrainai krovi-
nio bus tariamasi vėliau.

Sunkvežimiai į Ukrainą išvyko
rugsėjo 3 d.

Lėktuvas išskraidino 5 tonas paramos

Naujasis įstatymas nudžiugins užsienio lietuvius 

Baltijos oro erdvę saugos nauja komanda

Vilnius (kam.lt) – Rugsėjo 1 d.
Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos
bazėje Šiauliuose vyko NATO oro po-
licijos misiją Baltijos šalyse vykdančių
karinių vienetų pasikeitimo iškilmės.
Keturis mėnesius Baltijos erdvę sau-
gojusius Lenkijos ir misiją sustipri-
nusius Jungtinės Karalystės karius
pakeitė Portugalijos kariai, patru-
liuosiantys su šešiais naikintuvais F-
16 „Fighting Falcon”. Jų misiją su-
stiprins keturi Kanados karališkųjų
oro pajėgų naikintuvai F-18 „Hornet”.

Portugalijos karinių oro pajėgų ka-
riai NATO oro policijoje Baltijos vals-
tybėse dalyvauja antrą kartą. Naująją
Portugalijos karių pamainą, sudaro 70

karių – lakūnai, technikai, medicinos
personalas, palaikymo grupės, komu-
nikacijos ir kitų sričių specialistai.

NATO oro policijos misiją sustip-
rinę Kanados kariai joje dalyvauja
pirmąjį kartą. Į Lietuvą Kanados ka-
riai atskrido baigę dalyvavimą sąjun-
gininkų operacijoje Rumunijoje. Visą
Kanados komandą sudaro apie 130 ka-
rių.

Nuo rugsėjo 1 d. Baltijos šalių oro
erdvėje, siekiant sustiprinti jos ap-
saugą, taip pat budės Vokietijos kariai
– iš Estijos karinių oro pajėgų Aviaci-
jos bazės Amaryje, ir Nyderlandų – iš
Lenkijos karinių oro pajėgų Aviacijos
bazės Malborke.

Vilnius (VRM info) – Vidaus rei-
kalų ministerija (VRM) pateikė Vy-
riausybei svarstyti Asmens tapatybės
kortelės ir paso įstatymo projektą,
kuris Lietuvos piliečiams suteiks dau-
giau privalumų bei patogumo, gau-
nant ir keičiant asmens dokumentus.

„Šie reglamentavimo pokyčiai tu-
rėtų ypač nudžiuginti užsienyje gyve-
nančius Lietuvos piliečius, nes jie ga-
lės išsiimti arba pasikeisti  asmens ta-
patybės kortelę artimiausioje Lietuvos
Respublikos diplomatinėje atstovybė-
je arba konsulinėje įstaigoje”, – teigia
vidaus reikalų ministras Dailis Al-
fonsas Barakauskas. Šiuo metu no-
rint gauti arba pasikeisti asmens ta-
patybės kortelę tenka atvykti į Lietu-
vą ir kreiptis į teritorinę policijos
įstaigą.

Įstatymo projekte VRM taip pat
siūlo įteisinti galimybę Lietuvos Res-
publikos konsulinei įstaigai išduoti

laikiną kelionės dokumentą – laikiną
pasą, kuris galiotų iki 1 metų. Laikinas
pasas būtų išduodamas piliečio pra-
šymu, kai jis, būdamas užsienio vals-
tybėje, praranda asmens tapatybės
kortelę ar pasą, šie dokumentai tampa
netinkami naudoti, pasibaigia jų ga-
liojimo laikas ar pilietis neturi galio-
jančio kelionės dokumento, bet pagei-
dauja tęsti kelionę.

VRM siūlo, kad atsiimant naują
asmens tapatybės kortelę ar naują
pasą nereikėtų grąžinti keičiamų as-
mens dokumentų, kai yra pasibaigęs jų
galiojimo laikas.

Siekdama palengvinti Lietuvos
senjorų rūpesčius, susijusius su as-
mens dokumentų keitimu, VRM siūlo,
kad vyresniems kaip 75 metų pilie-
čiams išduodama arba keičiama as-
mens tapatybės kortelė galiotų ilgiau
– 20 metų (dabar galioja 10 metų).

Ukraina: Rusija pradėjo „didįjį karą”

Kijevas (ELTA) – Ukrainos gy-
nybos ministras Valerijus Heletejus ap-
kaltino Rusiją pradėjus „didįjį karą”,
kokio Europa dar nematė nuo Antro-
jo pasaulinio pabaigos.

Savo ruožtu Rusija atmetė Ukrai-
nos ir Vakarų kaltinimus, kad Mask-

va separatistams teikia karinę įrangą,
o Rusijos užsienio reikalų ministras
Sergejus Lavrovas teigė nesuprantan-
tis, kaip civilizuotos valstybės gynybos
ministras gali švaistytis tokiais pa-
reiškimais.

Putinas vėl švaistosi žodžiais 
Maskva (ELTA) – Rusijos prezi-

dentas Vladimiras Putinas vėl šliūkš-
telėjo žibalo į Ukrainos konflikto ugnį.

Anot Italijos laikraščio „La Repubb-
lica”, jis pasakė: „Jei norėčiau, Kijevą
galėčiau užimti per dvi savaites’’.

Rusijos kaimynėms reikia didesnio saugumo

Briuselis (BNS) – NATO šalims,
kurios ribojasi su Rusija, reikia pa-
pildomų garantijų, kad jos bus gina-
mos Aljanso, padidėjus įtampai dėl
Ukrainoje besivystančio karo, pareiš-
kė būsimoji Europos Sąjungos (ES)
diplomatijos vadovė Federica Moghe-
rini.

Rusija taip pat nebėra Bendrijos
„strateginė partnerė”, pridūrė F. Mog-
herini, šiuo metu einanti Italijos už-
sienio reikalų ministrės pareigas, at-
sakydama į Europos Parlamento narių
klausimus, kai buvo iškelta jos kandi-
datūra tapti ES išorės politikos vado-
ve.

Atsakydama į abejones, ar jos po-
zicija yra „prorusiška, ar antirusiška”,
F. Mogherini sakė, kad „tikrasis klau-
simas” – kaip Europa palaikys de-

mokratinius procesus Kijeve, taip pat
politinį, o ne karinį sprendinį per
konfliktą rytų Ukrainoje.

Vėliau F. Mogherini kreipėsi į ry-
tines NATO nares – Lenkiją, Lietuvą,
Latviją ir Estiją – susirūpinusias dėl di-
dėjančių Rusijos pastangų stiprinti
savo įtaką ir numanomos Maskvos in-
tervencijos į Ukrainą, kuri nėra Al-
janso narė.

Ji teigė, jog visos Aljanso šalys, tu-
rinčios bendrą sieną su Rusija, turi
būtų tikros, kad esama priemonių,
kurių gali būti imtasi, siekiant užtik-
rinti jų saugumą. 

Washingtono sutarties 5-asis
straipsnis dėl kolektyvinės gynybos
nurodo, kad ataka prieš bet kurią
NATO narę būtų laikoma ataka prieš
visą Aljansą.

Kijevas (ELTA) – Ukrainos mi-
nistras pirmininkas Arsenijus Jace-
niukas rugsėjo 3 d. atmetė Rusijos
prezidento Vladimiro Putino pasiūly-
mą dėl taikos Ukrainoje, pabrėžda-
mas, kad NATO viršūnių susitikimo iš-
vakarėse Maskva stengiasi apgauti
Vakarus ir išvengti naujų sankcijų
Rusijai.

Lankydamasis Mongolijoje, V. Pu-
tinas korespondentams tvirtino, kad

Ukrainos prezidentas Petro Porošenka
sutiko su siūlymu užbaigti konfliktą ša-
lies rytuose. Rusijos vadovas išvardi-
jo septynis būdus krizei įveikti, tarp
kurių buvo kalinių apsikeitimas ir
humanitarinio koridoriaus tiesimas.

,,Tikrasis V. Putino planas yra su-
naikinti Ukrainą ir atkurti Sovietų Są-
jungą”, – tvirtino A. Jaceniukas, pri-
dūręs, kad Maskva ankstesnius susi-
tarimus ignoravo arba pažeidė.

A. Jaceniukas: Putinas nori apgauti Vakarus

Maskva (ELTA) – Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas tikisi, kad
galutinis susitarimas dėl Kijevo vy-
riausybės ir prorusiškų separatistų
paliaubų bus pasiektas per penktadie-
nį Minske įvyksiantį kontaktinės gru-
pės susitikimą.

Rusijos prezidentas abi puses ra-
gino nutraukti karinius veiksmus Rytų
Ukrainoje, pridūręs, kad jo ir Ukrainos
prezidento Petro Porošenkos požiūriai
yra panašūs. Savo ruožtu P. Porošenka
tvirtino, kad buvo susitarta dėl pa-
liaubų proceso.

Iš kairės: Jungtinės Karalystės grupės vadas plk. ltn. Simon Hulme, Lenkijos – plk. ltn. Krzysz-
tof Stobiecki, Portugalijos – plk. ltn. Joao Pires ir Kanados – plk. ltn. David Pletz.   

Antano Gedrimo nuotr.

RIA Novosti nuotr. 
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VERSLO N AUJIENOS

Kuriasi vabzdžių ūkiai

Pietų Afrikos Respublikoje veiklą pradės pirmasis komercinis vabzdžių ūkis,
kuris tieks baltyminius produktus, reikalingus gyvulių pašarų gamybai.
Naujasis projektas – mokslininkų ir aplinkosaugininkų lenktynių, ieškant

alternatyvių baltymų šaltinių gyvulininkystėje, rezultatas.
Moderniame ūkyje bus įkurdinta 8,5 mlrd. musių, kurios kas dieną sunaudos

daugiau kaip 110 tonų organinių (maisto, mėšlo, skerdyklų) atliekų. Pietų Af-
rikoje įsikūręs ūkis per dieną pagamins 20 t musių lervų, kurios vėliau bus džio-
vinamos, perdirbamos į gyvulių pašarus ir organines trąšas.

Preliminariais duomenimis, iš vabzdžių gauti produktai bus 15 proc. pigesni
nei žuvų miltai, tačiau vertingesni nei sojos. Nuo 2009 m. vykdyti tyrimai at-
skleidė, kad musių panaudojimas gyvūninės kilmės baltymams gauti yra ma-
žiau kenksmingas aplinkai, reikalauja nedaug vandens ir žemės išteklių.

Ilgą laiką naujo projekto įgyvendinimą stabdė investuotojų stoka ir teisi-
nės kliūtys, tačiau perspektyva iš 1 ha žemės gauti šimtus kartų daugiau bal-
tymų nei tradiciniame žemės ūkyje, palaipsniui atvėrė kelią naujoms techno-
logijoms.

Jungtinių Tautų skaičiavimais, iki 2050 m. maisto gamyba pasaulyje išaugs
70 proc., todėl skubiai ieškoma alternatyvių ir nesudėtingų baltyminių produktų
gamybos būdų. Galvojant apie globalias atliekų tvarkymo ir proteinų stokos prob-
lemas, tokie netradiciniai ūkiai padėtų vienu šūviu nušauti iš karto du zuikius.

Dėl didėjančio gyvulininkystės poveikio aplinkai, vis daugiau valstybių
svarsto apie perdirbtų vabzdžių panaudojimą gyvulių šėrimui. Nuo 2015 m. ES
įsigalios taisyklės, leidžiančios naudoti tokios kilmės naminių paukščių ir kiau-
lių pašarus. Apie tokią galimybę svarsto ir JAV atsakingos institucijos.

„Mūsų ūkis” 

Rublio vertė pasiekė rekordines žemumas

Afrikinis kiaulių maras – visos Europos problema

Lietuvoje smuko pramonės kainos 

Italijos sostinė didina ,,pagalvės mokestį”

Sibiro mieste Jakutske Rusija ir Kinija susitarė dėl dujotiekio, jungsian-
čio dvi šalis, statybų. Kinijos nacionalinė naftos ir dujų korporacija (CNPC)
sutiko iš Rusijos bendrovės ,,Gazprom” pirkti dujų už 400 milijardų do-

le rių. Per 30 metų Rusija kasmet tieks 38  milijardų kubinių metrų dujų. Šis su-
sitarimas sumažins Rusijos priklausomybę nuo Europos šalių pirkėjų.

Anot Kinijos premjero pavaduotojo Zhang Gaoli, Pekinas dujotiekio tiesimo
darbus pradės 2015 metų pirmojoje pusėje. Manoma, kad jau 2019 metų pradžioje
dujos bus pumpuojamos iš Sibiro į Šiaurės Rytų Kiniją.

Šiuo metu Turkmėnija yra Kinijos stambiausia dujų tiekėja. 
ELTA

Valiutų santykis (2014 metų rugsėjo 3 d.) 
1 USD (JAV doleris) – 2,63 LTL 
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,44 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,41 LTL 
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,35 LTL 
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,20 LTL

Parengė Vitalius Zaikauskas 

Rusijos rublis rugsėjo 1 dieną JAV dolerio atžvilgiu smuko rekordiškai že-
mai. Daugiausiai įtakos tam turėjo savaitgalį besitęsiančios kovos Uk-
rainoje bei Europos Komisijos vadovo Jose Manuel Barroso komentaras,

kad „situacija artėja prie ribos, kurią peržengus, kelio atgal nebus”. JAV dolerio
vertė pakilo 0,7 proc. ir pasiekė 37,33 rublio.

Euro vertė JAV dolerio atžvilgiu pamažu ir toliau smunka žemyn – ji jau
pasiekė žemiausią ribą per pastaruosius metus – 1,31 JAV dolerio. Dabar lau-
kiama Europos Centrinio banko (ECB) posėdžio rezultatų ir naujienų iš Cent-
rinio Anglijos banko. Abiejų institucijų informacija bus pateikiama jau šią sa-
vaitę. 

ELTA

Nuo šiol turistai už naktį Romos viešbutyje turės mokėti iki 7 eurų didesnę
sumą, savo svetainėje internete skelbia miesto valdžia. Finansinių sun-
kumų turinti Roma taip tikisi papildyti savo kasą. Kasmet Italijos sos-

tinę aplanko apie 12 mln. žmonių.
Vienos ir dviejų žvaigždučių viešbučiuose ,,pagalvės mokestis” didėja nuo

2 iki 3 eurų nakčiai. Trijų žvaigždučių viešbutį pasirinkę atostogautojai mokės
4, o keturių žvaigždučių – 6 eurus: abiejose šiose kategorijose mokestis padvi-
gubėjo. Prabangiuose penkių žvaigždučių viešbučiuose ,,pagalvės mokestis” šok-
telėjo net 133 proc. – nuo 3 ik 7 eurų. 

Miesto valdžios duomenimis, šios lėšos, be kita ko, bus skiriamos infrast-
ruktūrai plėsti. Kelionių organizatoriai kritikuoja išlaidų didinimą turis-
tams. ELTA

Metinis pramonės produkcijos kainų nuosmukis liepą Lietuvoje buvo vie-
nas didžiausių tarp 28-ių Europos Sąjungos (ES) šalių, skelbia ,,Eu-
rostat”. Šalies vidaus rinkoje per metus, liepą, palyginti su 2013 metų

liepos mėnesiu, jos sumažėjo 4,8 proc.
Didesnis kainų nuosmukis fiksuotas tik Belgijoje – 5,8 procento. Estijoje pra-

monės kainos per metus ūgtelėjo 0,1 proc., Latvijoje – 0,2 procento.
Per mėnesį – liepą, palyginti su birželiu – pramonės produkcijos kainos Lie-

tuvoje nepakito, Latvijoje – padidėjo 0,4 proc., o Estijoje – išaugo 1,7 procento.
Visoje ES pramonės kainos per metus sumažėjo 1,3 proc., per mėnesį – smuk-

telėjo 0,2 procento.  BNS

JAV prezidentas Barack Obama sakė vėl spausiantis Kongresą dėl galimo
federalinio minimalaus atlyginimo didinimo, nes šalies ekonomika atsi-
gauna po recesijos. Darbo dienos proga pasakytoje kalboje Prezidentas nu-

rodė, kad sąlygos ekonomikai ir šalies darbuotojams dabar yra geresnės nei jo
kadencijos pradžioje 2009-aisiais.

,,Amerika užsitarnavo (darbo užmokesčio) didinimą”, – teigė JAV vadovas.
– Beveik visi ūkio ir darbuotojų rodikliai šiuo metu aukštesni nei man pradė-
jus eiti pareigas”.

Prezidentas taip pat pažadėjo ginti moterų teisę gauti tokį patį atlyginimą,
kokį gauna vyrai.

Naujausi ekonominiai duomenys rodo antrąjį šių metų ketvirtį 1 proc. su-
mažėjusį nedarbo lygį visoje šalyje, tuo tarpu ūkio plėtros tempas siekė 4,2 proc.
BVP. Anot Prezidentoo, tokie pokyčiai susidarė dėl tinkamų jo sprendimų pir-
mosios kadencijos metu, pavyzdžiui, siekių gelbėti JAV automobilių gamybos
sektorių. Taip pat, anot prezidento, JAV darbininkų gyvenimo sąlygos pagerėjo
ir dėl pokyčių šalies sveikatos apsaugos nuostatose.                                      ELTA

Aptarti afrikinio kiaulių maro (AKM) padarinių Pulavuose (Lenkijoje) į
konferenciją susirinko Baltijos šalių ir Lenkijos žemės ūkio ministeri-
jų ir veterinarijos atstovai bei Europos Komisijos (EK) specialistai. Že-

mės ūkio viceministro Sauliaus Cironkos teigimu, afrikinis kiaulių maras nėra
vien Baltijos šalių ir Lenkijos problema, tai, anot politiko, yra visos Europos
reikalas, todėl EK atstovams teko atsakyti į daugybę klausimų. Anot vicemi-
nistro, EK ekspertų nuomonė ne visada sutapo su Baltijos šalių turima patir-
timi. 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas Jonas Milius teigė,
jog skyrėsi šalių požiūris į smulkiuosius ūkininkus – Latvija mano, kad smul-
kieji ūkininkai turėtų išnaikinti kiaules, Lietuva, Lenkija ir Estija su tuo ne-
sutinka.

Susitikimo metu visos šalys dar kartą patvirtino, kad prašys 100 proc. kom-
pensacijų iš EK. Parengtoje priemonių programoje siūloma skirti lėšų dezin-
fekcijai, šernų populiacijai mažinti, moksliniams tyrimams ir paramai smul-
kiajam verslui. Daugiausia dėmesio bus skiriama dezinfekavimo įrangai įsigyti,
laboratoriniams tyrimams, buferinei zonai įrengti ir jos priežiūrai, mobiliajai
šalutinių gyvūninių produktų deginimo įrangai įsigyti, afrikinio kiaulių
maro židinyje patirtiems nuostoliams kompensuoti, informacinei sklaidai. Taip
pat siūloma visose programos šalyse (Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijo-
je) organizuoti mobiliųjų laboratorijų, kurios būtų aprūpintos reikiama įran-
ga afrikinio kiaulių maro diagnozei atlikti, įsigijimą.

Tačiau svarbiausias ir visiems aktualus programos tikslas – tai užkirsti ke-
lią tolesniam AKM plitimui į Europos Sąjungos teritoriją ir sudaryti sąlygas
smulkiesiems kiaulių augintojams pereiti prie kitų ūkinių gyvūnų auginimo
veiklos.

Liepos pabaigoje žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės kvietimu
į Vilnių atvyko Estijos, Latvijos ir Lenkijos žemės ūkio ministrai bei veterinarijos
atstovai. Tuomet buvo nutarta, kad kiekviena valstybės paruoš savo veiksmų
planą, o vėliau bendru planu kreipsis dėl paramos į EK. 

Žemės ūkio ministerijos info

Rusija ir Kinija susitarė dėl dujotiekio statybų

JAV didės minimalus užmokestis?

Rubliai.                                                                                                                                SCANPIX nuotr. 
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Susipažinkime –
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos abiturientai, 2013–2014 m.

Arnoldas Giedraitis

Arnoldas Giedraitis gimė 1996 m.
kovo 25 d. Kaune. 2001 m. atvyko į Los
Angeles, kur baigė „Math and Scien ce
Magnet” Buchanan pradinę mo kyklą,
vėliau „Holy Trinity” vidurinę ir „Math
and Science Magnet” Frank lin gimna-
ziją. Visus metus buvo ypa tingai geras
mokinys, gavęs ne vieną „outstanding
academic achievement” apdovanoji-
mą, dalyvavęs įvairiose užklasinėse
veiklose, nuolat renkamas klasės ir
klubų prezidentu. Do mėjosi technika –
saulės energija. Nuo 2012 m. – „Solar
Cup” narys, da ly vavo įvairiose varžy-
bose, kur iš kovojo ne vieną apdovano-
jimą. 2011 m. pradėjo lankyti Šv. Kazi-
miero lituanistinę šeštadieninę mo-
kyklą. Čia susirado daug draugų, įsto-
jo į Lie tu vos Skautų organizacijos gre-
tas. Rudenį Arnol das pradės studijas
California State University Fuller ton,
kur buvo priimtas į inžinerijos prog-
ramą. 

Arnoldas visada jaučiasi tikru lie-
 tuviu ir tuo labai didžiuojasi! Lin kim
jam kuo didžiausios sėkmės ateityje ir
visada išlikti pasididžiavimo vertu lie-
tuviu!

Aras Kazlauskas

Aras gimė pietų Californijoje 1996
metais. Jis yra pirmasis Kristi nos ir
Lino Kazlauskų sūnus, turi brolį Gin-
tą ir sesutę Leliją. Pradinę, vidurinę ir
gimnaziją Aras lankė Granada Hills
miestelyje, o šešta die ni nę lietuvišką
mokyklą – nuo kiškių klasės. Litua-
nistinėje mokykloje da lyvavo ateiti-
ninkų veikloje, šokių šven tėje ir visa-
da grieždavo smuiku per koncertus ar
bažnyčioje. Arui la bai patinka skaity-
ti ir jis jau moka paruošti valgius. Au-
tomobiliu Aras su šeima iš Los Ange-
les į Čikagą yra keliavę bent devynis
kartus, jis taip pat yra aplankęs 35 na-
cionalinius par kus! 

Nuo pat mažens Arui patiko  klau -
sytis žinių ir skaityti apie istoriją. Jis
turi labai gerą atmintį, ypatingai da-
toms ir įvykiams. Aras baigė Granada
Hills Charter High School su pagyrimu
(High Honors) ir pla nuoja lankyti UC
Riverside, studijuoti politinius moks-
lus. Tėvai linki Arui sėkmės, taip pat –
kad būtų linksmas, nebijotų ką nors
naujo pradėti ir gyvenimui atiduotų
visą savo energiją.

Tomas Gulbinas

Būdamas mažas Tomas su sene liu
rimtai aptarinėdavo įvairias, tik jiems
žinomas problemas. O su mo čiu te To-
mas nuo pat mažens sukosi virtuvėje
(močiutė juk gamina patį skaniausią
maistą!).

Kiek paaugęs ir pradėjęs eiti į mo-
 kyklą, Tomas atrado knygų pa saulį. Vi-
durinėje mokykloje tęsė savo kelionę po
literatūros ir meno pa saulį. Jo pa sau-
lėžiūra ir pomėgiai po truputį keitėsi,
tačiau meilė literatūrai gi lėjo. Tas po-
mėgis ir lėmė apsisprendimą studi-
juoti literatūrą.

Išliko ir pomėgis gaminti valgį,
bandė vis naujus prieskonius, ieškojo-
to vienintelio, paties ge riausio recepto.

Kartais sesė ir tėvai būna alkani porą
valandų, tačiau užtat koks rezultatas
laukia keptuvėje ar puode!

Pats geriausias ir mylimiausias
brolis, kurį taip smagu parodyti vi-
 soms draugėms, sūnus, kuriuo di džiuo-
 jasi tėvai, anūkas, kuris visada pri sime-
na senelius, būsimas studentas ir vis
auganti asmenybė – toks yra mūsų To-
mas. 

Giedrius Kerėžis

Giedrius gimė 1996 m. rugpjūčio 5
d. Los Angeles, Californijoje. Jis yra
Laimos Lukminaitės-Kerėžienės ir
Sauliaus Kerėžio sūnus. Jau nuo pat

mažens mes, tėvai, galvojome, kad
Giedrius bus inžinierius – jis mėgdavo
išardyti savo žaislines mašinas, robo-
tus ir iš naujo sudėti kitaip, negu bu vo
iš pradžių. Jis buvo nepaprastai kant-
rus, smulkmeniškas, atidus ir kūry-
bingas. Lygiagrečiai su mokslu kas-
dieninėje mokykloje Giedrius lan kė ir
Los Angeles šeštadieninę Šv. Kazimie-
ro lituanistinę mokyklą (nuo kiškučių
klasės, būdamas 3 metų) ir šiemet už-
baigė 15 metų kursą.

Laisvalaikiu, jeigu ne šokinėja su
kartimi, jis ardo ir iš naujo surenka jau
ne žaislinę, bet savo mašiną, kurią ge-
rai prižiūri ir vis patobolina – įdeda ką
nors geresnio ar galingesnio. Gied-
rius studijuos UCLA mecha nikos in-
žinerijos specialybę ir labai patenkin-
tas, kad vie nerius metus teks mokintis
tame pačia me universitete kartu su
sese Gin tare.

Viltė Matulevičiūtė

Kiekvienas žmogus turi savo gy-
 venimo istoriją. Tavo gyvenimo pra-
 džia – šalta 1996-ųjų vasario 28-oji
Kau ne. Tu atėjai į šį pasaulį labai
lau kiama ir mylima. Gimei mažytė,
tik ra Coliukė, ir labai graži. Tu augai,
stiprėjai ir buvai didžiausias šeimos
džiaugsmas. Grožį ir gabumus paste-
bėjo ne tik darželis, bet ir Vaikų ma-
 dos teatras. Gaila, kad neilgai lankei
jį, nes turėjai išvykti su šeima gyventi
į Ameriką. 

Bėgo metai. Tu augai, keiteisi,
bet visada gerai mokeisi ir likai tokia
pati miela, rūpestinga, kruopšti kaip
ir vaikystėje. Vienu metu lankyti dvi
mokyklas tikrai nebuvo lengva, bet ir
šitą kliūtį Tu įveikei sėkmingai. 

Mes didžiuojamės ir tikime Ta vi-
mi, džiaugiamės kiekviena Tavo sėk-
 me, sveikiname ir linkime gra žaus
jaunatviško skrydžio, stiprių sparnų
ir niekuomet nepamiršti pačios gra-
žiausios pasaulyje lietuvių kalbos ir
kelio į gimtinę.

Kristina Narbutaitė

Kristina baigė prestižinę Troy
Tech Magnet Program, Fullerton, CA,
su pagyrimu (High Honors). Ji buvo
California Scholarship Federation Seal-
bearer ir National Honor Society narė,
Principal’s Ho nor Roll sąraše, Scholar
Athlete ir Principal’s Advisory Board
narė ir atliko 175 va landų nemokamą
sta žuotę akių daktaro klinikoje. Ji pri-
klausė Varsity Track ir Varsity Vol-
leyball komandoms ir žaidė Club Vol-

leyball, net dalyvavo Junior Olym-
pics Atlanta, Georgia.

Kristina su mama Audra savano-
riavo National Charity League patar-
naudamos šalpos programose, vežio-
davo maistą ligoniams (Meals on
Wheels), gamino maistą benamiams.
Šiais metais baigė programą dalyvau -
dama debiutančių baliuje.

15 metų Kristina lankė Šv. Kazi-
 miero lituanistinę šeštadieninę mo-
 kyklą. Ji – aktyvi ateitininkė, daug me -
tų dalyvavo stovyklose Dainavoje, šoko
„LB Spindulio” ansamblyje. Kris tina
lankys Chapman universitetą, Orange,
CA, kur jai suteikta mokslo sti pendija
ir tikisi įsigyti gydytojos asistentės dip-
lomą. 

Kristina Pechulytė

Kristina Monica Pechulis nuo ma-
žumos buvo labai energinga ir drąsi
mergaitė, kuri pakalbindavo visus – ir
mažesnius, ir suaugusius, ir net bena-
mius. Būdama 6 metu kų, dalyvavo ak-
torių grupėje „Odys sey Of  The Mind”.
Šios organizacijos įkūrėjas yra lietuvių
kilmės. Suburta šešių vaikų grupė,
kuriai vadovavo Auksuolė Jackūnaitė,
Los Angeles laimėjo pirmą vietą. Lai-
mėjusi Cali ornijos valstijoje, dalyvavo
visos Amerikos konkurse. Kristina lie-
tuvišką mokyklą lankė 12 metų. Ji ge-
 rai kalba ir rašo lietuviškai. Daly-
 vauja skautų veikloje ir šiuo metu yra
vyresnioji skautų vadovė. Šoko Lietu-
voje 2014 metų Dainų šventėje.

Laisvalaikiu Kristina dalyvauja
madų pasirodymuose. Ji dalyvavo Los
Angeles (2 vieta) ir Amerikos paauglių
„Beauty Pageant” konkurse (3 vieta).
Mokykloje Kris tina lankė lengvąją at-
letiką – bėgimą ir šuolius į tolį. 2012 me-
tais atstovaudama Santa Monikos aukš-
tesniajai mokyklai, laimėjo pirmas
vietas šuo liuose į tolį.
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Paula van der Sluys

Paula gimė Santa Monicos ligoni-
nėje 1996 m. spalio 14 d. pavakary sau-
lei leidžiantis. Pirmoji Paulos mo kykla
buvo šeštadieninė lituanistinė. Ji grei-
tai susirado draugų, kurie, ti kimės, iš-
liks jos draugais visą gy ve nimą. 

Paula aktyviai įsitraukė į Los An-
geles ateitininkų ir skautų organiza-
cijas. Susirinkimai, sueigos, sto vyklos
Santa Barbaroje, Big Bear ir Dainavo-
je, MI, formavo jos asmenybę. Paula
pradėjo šokti tautinius šokius kiškučių
klasėje ir tebešoka iki šiol. Ji dalyvavo
jau dvejose šokių šventėse JAV: Los An-
geles, Bostone ir vienoje Dainų šventėje
Toronte, Ka nadoje. Šią vasarą, kartu su
„Spin dulio” šokių grupe Paula šoko
Dainų šventėje Lietuvoje. 

Paula baigė Notre Dame akademi -
ją. Šioje mokykloje ji aktyviai įsitrau-
kė į taip vadinamą „Karalienės tarybą”
(Queens Coun cil). Paskutiniaisiais
mokslo metais ji buvo šios tarybos
prezidentė. Ru denį Paula pradės stu di-
juoti Xavier universitete, Cincinna ti
mieste.

Geistė Vaičiūnaitė

Aš gimiau Panevėžyje ir gyve-
nau ten iki 7 metų. Pradinėje mokyk-
loje bu vau stropi mokinė. Vidurinėje
taip pat sekėsi puikiai, po to įstojau į
Van Nuys Medical Magnet High
School. Žaidžiau tinklinį, dalyvauda-
vau įvai riuose klubuose, esu Red
Cross narė ir kartas nuo karto būnu
kraujo do norė. Dirbau kaip savanorė
pas ma mą ligoninėje beveik dvejus me-
tus. Šią mokyklą pasirinkau todėl,
kad planuo ju savo gyvenimą surišti su
me di cina. Diplominį darbą rašiau
apie šizofrenija sergančius vaikus ir
ga vau aukštą įvertinimą. Taigi, pla-
nuoju mokytis Santa Barbaroje ir no-
 rė čiau gauti Master Degree kaip „oc-
cupational therapist”, kad galėčiau
dirbti su vaikais. 

Lietuvišką mokyklą pradėjau lan-
 kyti nuo ketvirtos klasės ir labai dė-
kinga tėvams, kad liepdavo man ją lan-
kyti. Kai paaugau, norėdavau jau pati
važiuoti, nes susiradau gerų drau gų ir
apskritai buvo įdomu daugiau sužinoti
apie Lietuvą ir išmokti lietuvių kal-
bos.

Andrius Vaitkevičius

Andrius gimė 1995 m. Californi jo-
je, Santa Monicoje. Kelis savo vaikys-
tės metus praleido Lietuvoje, po to
grįžo į gimtinę. Nuo pat pirmo sky-
riaus Andrius lankė ir užbaigė lietu-
višką Šv. Kazimiero parapijos mokyk-
lą, anksti įsijungė į lietuvišką skautų
veiklą, buvo aktyvus „Spin dulio” bei
JAV Lietuvių Bendruo menės narys. Su
Santa Monicos lietuvių vaikų klubu
ypač sėkmingai dalyvavo „Min ties
Odisėjos” („Odyssey of  the Mind”)
konkursuose – laimėjo Los Angeles ir
Californijos regionų pri zines vietas,
sėkmingai pasirodė pa saulinėse var-
žybose. Anksti susi do mėjo muzika,
ypač mušamaisiais instrumentais; pri-
vačiai mokėsi pas legendinį būgni-
ninką Denny Seiwell (Paul McCartney,
Wings). Su savo grupėmis ne kartą kon-
certavo ir Los Angeles lietuviškoje
scenoje, su gru pe „Liūdni slibinai” iš
Lietuvos grojo jų koncerte Los Angeles.

Visa Andriaus šeima ypatingai
didžiuojasi jo pasiekimais, aktyvia lie-
tuviška veikla ir konkrečiais pla nais
toliau siekti aukšto išsilavinimo. Sėk-
mės, Andriau!

Lietuvių piligrimai Suomijoje
RENATA ŽIŪKAITĖ

Po Žolinės šventės mes, šeši pi-
ligrimai, išsiruošėme kelionėn
į Šiaurę, į tūkstančio ežerų

kraštą Suomiją. Rygoje, pakeliui į
keltą Taline, prie mūsų prisijungė
misionierius Joseph Bastin. Latvija
bei Estija draugiškai atvėrė mums
savo kelius. Taline keltu persikėlėme
Baltijos jūra į Helsinkį. Čia suvargu-
sių piligrimų jau laukė Lietuvos am-
basadoje Helsinkyje dirbanti ateiti-
ninkė Jovita Mikalkėnaitė. 

Stebuklingas ir kontrastingas
Suomijos gamtos grožis nebuvo pa-
grindinis mūsų kelionės tikslas. Ka-
lėdų senelio tėvynę panorome aplan-
kyti sužinoję apie čia neseniai savo du-
ris atvėrusią Kuopio Šv. Juozapo baž-
nyčią ir apie tai, kad Suomijoje yra tik
7 katalikų parapijos. Suomijoje vy-
rauja liuteronų tikėjimas, katalikų
čia vos 1 proc., bet tai gausėjanti ben-
druomenė. XVI amžiaus reformacija
čia išrovė dar viduramžiais norvegų
karaliaus Olavo atneštą katalikybę.
Net iki 1950 metų viešos katalikų pa-
maldos Suomijoje buvo griežtai drau-
džiamos. Dabar Suomija iš tiesų tapo
misijų kraštu. Nors liuteronų čia yra
daugiau nei 70 proc., tačiau prakti-
kuojančių savo tikėjimą yra labai ne-
daug. Antra pagal dydį krikščionių de-
nominacija yra stačiatikiai, kuriems
tradiciškai priklauso Suomijos Ka-
relijos gyventojai. Tuo tarpu katalikai,

kurių dauguma yra ekonominiai ar po-
litiniai emigrantai, čia kol kas yra dar
menkai matoma, bet auganti ben-
druomenė. Įdomu, jog didelė dalis suo-
mių savo tikėjimo poreikio trūkumą
bando kompensuoti per santykį su
gamta – beveik kieviena suomių šeima
turi vasarnamį nuošalioje vietoje gam-
toje. Kaip atsakas į stiprų krikščioniš-
kų misijų poreikį Suomijoje 1993 metais
įkurta Redemptoris Mater katalikų
kunigų seminarija. Šiuo metu Suomi-
joje yra keliolika kunigų, kurie pri-
klauso dviems bendruomenėms: Ne-
okatechumenato keliui arba kunigų
Švč. Jėzaus širdies kongregacijai
(S.C.I.).

Pirmoji mūsų aplankyta parapija

buvo Helsinkio Šv. Henriko katalikų ka-
tedra. Mus pasitiko kunigas Matthew
Azzopardi iš Maltos, priklausantis ne-
okatechumenatų bendruomenei. Suo-
mijoje beveik visi kunigai yra misio-
nieriai iš užsienio, suomių kilmės yra
vos keletas, įskaitant 2009 metais kon-
sekruotą Helsinkio vyskupą Teemu
Sippo (Suomijoje yra vienintelė Hel-
sinkio diecezija). Daugumą parapijos
narių čia sudaro emigrantai iš Tai-
lando, Irako, Filipinų, Vietnamo. Čia
šventėme savo pirmąsias šv. Mišias
Suomijoje, kurias aukojo kunigas Ber-
nardas Augaitis. Po jų įvyko netikėtas,
bet labai malonus sutikimas su Joana
– suome mergina, puikiai kalbančia lie-
tuviškai. Ji visai atsitiktinai tuo metu

buvo atėjusi į bažnytėlę pasimelsti.
Beje, Joana yra liuteronė, bet dažnai at-
eina pasimelsti į katalikų bažnyčią, nes
pasak jos, pastarosios visuomet būna
atidarytos ir prieinamos. Joana studi-
juoja baltų kalbas ir puikiai kalba lie-
tuviškai, latviškai bei estiškai. Šis su-
sitikimas buvo netikėtas, bet ypatingai
malonus tiek Joanai, tiek ir mums. Tai
buvo pirmas mūsų piligriminės ke-
lionės nuotykis. Dievas nesiliovė mūsų
stebinti viso mūsų kelio metu. Nors ke-
lionėje dažnai mus lydėjo lietus, bet lie-
tuje vis pasirodanti vaivorykštė mums
buvo ženklas, jog Dievas keliauja su
mumis. Helsinkyje dar aplankėme Švč.
Mergelės Marijos katalikų bažnyčią ir
garsiąją liuteronų Temppeliaukio baž-
nyčią uoloje.

Iš Helsinkio tą pačią dieną nuke-
liavome 170 km į  Vakarus, į senąją Suo-
mijos sostinę Turku. Turku yra se-
niausias Suomijos miestas, įkurtas
XIII a. Tik 1812 metais, kai šalis pate-
ko Rusijos įtakon, sostinė iš Turku
perkelta į Helsinkį, t. y. arčiau Sankt Pe-
terburgo. Čia ypač įspūdinga gotikinė
liuteronų Šv. Mergelės Marijos ir šv.
Henriko katedra, prieš reformaciją
priklausiusi katalikams. Turku Šv.
Brigitos ir pal. Hemmingo bažnyčioje
mus pasitiko parapijos vikaras kun.
Anders Hambert, vienas iš keleto suo-
mių kilmės kunigų. Bažnyčioje turė-
jome Suomijos katalikų bažnyčios is-
torijos pamokėlę. Suomijos dangui ne-
draugiškai apsiniaukus, Dievas pa-
gailėjo vargšų piligrimų –  vietoj pa-
lapinių stovyklos, gavome baltas lovas
seselių brigitiečių nakvynės namuose.
Draugiška vakarienė ir misionieriaus
Joseph Bastin liudijimas apie šv. Juo-
zapą suteikė naujų jėgų rytojaus dienai. 

Trečią piligrimystės dieną turėjo-
me įveikti   daugiau nei 600 km. Mūsų
žemėlapyje buvo net trys Suomijos
miestai: Tampere, Jyvaskyla ir Oulu.
Visuose šiuose miestuose įsikūrusios
mažesnės ar didesnės katalikų salelės.
Tamperės ir Jyvaskylos katalikų baž-
nyčios architektūriškai nedaug kuo
skiriasi nuo įprastų šių miestų pasta-
tų. Net keista, kad Jėzus pasislėpęs tarp
paprastų žmonių, eiliniame miesto
kvartale. Nors katalikų čia vos sauje-
lė ir dauguma emigrantai, tačiau jie pa-
šaukti būti Suomijos krašto druska ir
šviesa. 

Didžiausią stebuklą matyt paty-
rėme trečios piligrimystės dienos va-
kare, pasiekę Oulu miestelio Švč. Na-
zareto šeimos katalikų šventovę, su-
projektuotą Neokatechumenato įkū-
rėjo Kiko Arguëllo ir pastatytą 2006 me-
tais. Tai šiauriausia Suomijos katalikų
parapija ir kartu – tolimiausiai į šiau-
rę nutolęs mūsų kelionės taškas, jį pa-
siekę buvome labai išvargę. Pagaliau
suspėję į eucharistiją šioje parapijoje,
buvome apstulbinti jos grožio. Ji pa-
statyta pagal Neokatechumenato ju-
dėjimo bažnyčių modelius: aštuon-
kampės formos, su altoriumi centre ir
Kiko Arguëllo tapytomis ikonomis,
kuriose visa mūsų išganymo istorija.
Priekyje bažnyčios yra septynių laip-
telių krikštykla, vedanti žemyn į krikš-
to vandenis. Suaugę katechumenai yra
krikštijami kaip pirmaisiais krikš-
čionybės amžiais – jie leidžiasi žemyn
link krikšto vandenų, kur palaidoja-
mas senasis žmogus. Į bažnyčią jie
įžengia apsivilkę nauju krikšto rūbu,
prisikėlę naujam gyvenimui su Kris-
tumi.

Mus pasitiko kunigas iš Indijos
Donbosko Thomas, kuris jau apie 10
metų darbuojasi šioje parapijoje. Jis
daug pasakojo apie šios unikalios baž-
nyčios simboliką, apie šios parapijos
bendruomenių kūrimą. 

Nukelta į 15 psl.

Helsinkio Šv. Henriko katalikų katedra
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d. pirmasis 170 lietuvių būrys iš DP sto-
vyklų išsilaipino Naujoje Zelandijoje,
dar buvo pasakojamos istorijos apie
tuos pirmuosius ko lonistus, kurie pa-
liko salose lietuviškus pėdsakus. Skli-
do gandas, kad 1888 me tais čia atsidū-
rė Jurgis Šeižys iš Šikšnionių kaimo
prie Joniškio. Sukūrė ūkį, bet, be gy-
vulininkystės, dar vertėsi lietuviams
simbolišku gintaro rinkimu. Sykį vedė
maorių genties moterį, bet nežinia
kiek liko jų palikuonių. Antra žmona
buvusi anglė – tai liudija net Lietuvių
enciklopedija. Tai, kas nutikdavo lais-
vę pasirinkusius individus amžinojo
migravimo verpetuose, lietuvių taip pat
buvo patirta. Po karo besikuriant nau-
jai Naujosios Zelandijos lietuvių kolo-
nijai galėjo padėti nuo 1926 m. čia ap-
sigyvenę du lietuviai jūrininkai: R.
Raudonis ir J. Vosyliūnas. Abu buvo už-
sitarnavę geresnį gyvenimą laivuose,
vedė angles, kūrė mišrias šeimas, bet
dar prieš II pasaulinį karą palaikė ko-
respondencijos ryšius su giminėmis
Lietuvoje. 437

Iki 1959 tolimose Pietų pusrutulio
salose iš viso susirinko 67 šeimos. Sta-
tisti ka maža ir griežta: 83 vyrai, 79 mo-
terys, 89 vaikai ir jaunuoliai iki 20
metų. Per dešimtį metų nuo pirmojo iš-
silaipinimo 3 lietuviai mirė, o 36 gimė.
Visi, atrodo, galėjo tilpti kokiame ne-
dideliame laive, kur veidai ir vardai yra
gerai pažįstami, o kasdienis gyvenimas
permatomas it lango stiklas. Per tą lai-
ką buvo sukurta 16 mišrių šeimų: 11
vyrų vedė svetimtautes, o 5 merginos
ištekėjo už nelietuvių. Lie tuvių en-
ciklopedija nurodo Naujojoje Zelandi-
joje susibūrus 251 lietuvį. 2004 m. iš-
leistame Pasaulio lietuvių bendruo-
menės leidinyje skaičiai neretai yra di-
des ni – čia kalbama apie 400 lietu-
vių438. Kas nors pasakys, kad, vargu, ar
didelis skirtumas – lietuvių pasaulio
vaizduotėje tas tolimiausias Pietų pus-
rutulio taškas randa savo vietą. Lietu-
vių gyvybės ženklai čia leidžia it kark-
lo diegui įsikabinti istorinei atminčiai
ir neužmiršti, kur mūsų būta ir kur
mūsų esama.

434. Stravinskienė, Vitalija. Pasaulio lietuvių ben-
druomenė 1949–2003, p. 153.
435. Ten pat, p. 351.

436. Ten pat, p. 155.

437. Naujosios Zelandijos lietuviai, Lietuvių encik-
lopedija, t. 20, Bostonas, 1960, p. 86.

438. Stravinskienė, Vitalija. Pasaulio lietuvių ben-
druomenė 1949–2003, p. 292.

mųjų menų meistrai, vyksta ALB Kraš-
to tarybos suvažiavimas.436

Lekiant dešimtmečiams, lietu-
viams, ypač atsinaujinančioms kar-
toms, vis la biau integruojantis į Aust-
ralijos gyvenimą, natūraliai keitėsi
diasporos tapatybės bruožai. Nenuo-
stabu, kad tokiame milžiniškame to-
lyje nuo Europos ir protėvių žemės
dilo kalbinė tapatybės grandis. Natū-
raliai turėjo mažėti choristų ir lietu-
viškos spaudos skaitytojų. Tačiau
sporto varžybos ir šokių rateliai ne-
reikalavo plataus lietuvių kalbos žo-
dyno, o bendra lietuviška atmintis
galėjo būti įtvirtina ma ir anglų kalba.

Politinių emigrantų banga po II
pasaulinio karo atplukdė lietuvius ir
į Nau jąją Zelandiją, kurioje XIX a. vi-
duryje gyveno tik koks 1 000 europie-
čių. Egzotiškas, švelnaus jūrinio kli-
mato kraštas vis dar laukė naudingų
impulsų iš imi grantų. Per 10 pokario
metų Naujoji Zelandija tapo tėvyne 184
240 imigrantų. Kai 1949 m. birželio 26

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija
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Ši lietuviškos socialinės ekono-
mikos savybė buvo patikrinta
laiko ir geriausiai atspindėjo

diasporos egzistencijos faktus.
Kolonijų kompaktiškumas ir or-

ganizacinis lygis leido australams ge-
rai išvys tyti kultūros ir sporto, švie-
timo ir savišalpos veiklą. Kaip rašo V.
Stravinskienė, iš pradžių visais šiais
reikalais rūpinosi Lietuvių kultūros
fondas, kurio pradėtus darbus vėliau
tęsė ALB Švietimo ir Kultūros Taryba.
Nuo 1968 m. kultūrinę vei klą suakty-
vino naujai įsteigtas Australijos lie-
tuvių fondas, kuris perėmė šeštadie ni-
nių mokyklų finansavimo uždavinius,
rėmė spaudą. Kaip ir derėjo modernios
visuomenės ir diasporinės bendruo-
menės raidai, lietuviai 1961 m. sukū-
rė savo kredito kooperatyvą Talka, ku-
ris gebėjo derinti pragmatiškus tau-
pumo siekius su geranoriškos chari-
tatyvinės veiklos stimulais. Talkos
valdyba iš uždirbto pel no gebėjo rem-
ti Australijos lietuvių veiklas.434

Lietuviškos bendruomenės dy-
džio ir organizuotos visuomeninės
veiklos ak tyvumo santykis Australi-
joje buvo išskirtinai didelis, tuo aust-
ralai išsiskyrė iš viso lietuvių dias-
poros tinklo. Kai kuriuos jų politinio
pajėgumo ir įsipareigo jimo Lietuvos
laisvės reikalui patikrino išoriniai
įvykiai. Mat Australija buvo ta šalis,
kuri ilgus dešimtmečius nepripažino
Baltijos šalių prijungimo prie Sovietų
Sąjungos teisėtumo, bet 1974 m. lei-
boristų vyriausybė pasidavė sovietų
spaudi mui ir paskelbė, kad atsisako to-
kio požiūrio. Tuo metu lietuviai, latviai
ir estai labiausiai pajuto solidarumo
prasmę ir suaktyvino bendrus veiks-
mus. Štai kaip jie reagavo į nepriim-
tiną Australijos vyriausybės posūkį:

Australijos lietuviai, iš kurių ne vie-
nas okupuotoje tėvynėje patyrė skaudžių
ne tekčių, jautė tiesioginę pareigą viso-
mis išgalėmis remti tautos pastangas iš-
sivaduoti iš sovietų jungo. ALB laiškais,
peticijomis, memorandumais kvietė ša-
lies politikus, vyriausybės narius, įta-
kingas visuomenės organizacijas pa-
remti lietuvių politinius siekius, padė-
ti okupuotam kraštui atgauti nepri-
klausomybę. Lietuvių emigrantai buvo
vieni iš veikliausių tarp panašaus li-
kimo okupuotų kraštų. Kartu su latviais
ir estais jie nekartą surengė bendras po-
litines ir visuomenines akcijas Baltų Ta-
ry boje, Pabaltijiečių Moterų Draugijo-
je. Apie Pabaltijo valstybių okupaciją,
lietuvių trėmimus į Sibirą buvo plačiai
informuojama Australijos spaudoje.435

Protesto banga buvo tokia didelė,
kad jos negalėjo nepastebėti opozicijoje
bu vusios dešiniosios, konservatyvio-
sios jėgos – visada įtariau žiūrėjusios
į Sovietų Sąjungos ekspansionistinius
tikslus. 1975 m. į valdžią atėjusi nauja
konservatyviųjų jėgų koalicija atstatė
buvusias nuostatas, kurios nepakito
iki 1990-ųjų Kovo 11-osios. Šiame lie-
tuvių pasaulio istorijos puslapyje aust-
ralai lietuviai įsirašė labai ryškiomis
raidėmis.

Negausiai lietuvių bendruome-
nei ypatingą reikšmę turėjo jaunimo
organi zacijos, meninė veikla ir sportas.
Itin aktyviai kelis dešimtmečius ru-
tuliojosi lietuviška skautija, kurios
būriai veikė beveik visose kolonijose.
Visų šių veiklų viršukalnė buvo pasi-
ekta 1960 m. Sidnėjuje, kai pirmą kar-
tą buvo surengta pati didžiausia dias-
poros šventė – Australijos lietuvių
dienos. Mintis suvažiuoti į ben drą
dvimetį renginį kuo didesniam bū-
riui kūrybiškai gyvenančių lietuvių
čia buvo itin įžvalgi. Nedidelėse kolo-
nijose meninių akcinių kūrėjų ir žiū-
rovų skai čius beveik susilygindavo.
Lietuvių dienos leido kartu dainuoti,

šokti, mąstyti ir kvėpuoti didesniam
spiečiui lietuvių. Nuo to laiko susi-
klostė toks Australijos lietuvių dienų
scenarijus:

...tai Dainų šventė, Tautinių šokių
šventė, Literatūros ir dainų vakaras,
dailės parodos. ALD vyksta kas antri
metai Adelaidėje, Melbourne ar Syd-
nėjuje (1984 metais jos vyko Kanbero-
je....) ir paprastai tęsiasi ištisą savaitę
nuo šv. Kalėdų iki Naujųjų metų. Kaip
įprasta, ypač populiarūs ir masiški
būna dainų, tautinių šo kių ir sporto ren-
giniai. Tada pasirodo geriausi meno,
sporto ir dainų kolektyvai iš įvairių
miestų. Daugumai dalyvių tapo žinomi
tautinių šokių ansambliai „Žilvi nas” iš
Adelaidės, „Gintaras” iš Melbourno,
„Sūkurys” iš Sydnėjaus. Dainų šventės
choristai priklauso Adelaidės chorui
„Lituania”, Geelongo „Vilčiai”, Mel-
bourno Dainos sambūriui ir Sydnė-
jaus „Dainai”. Australijos lietuvių die-
nomis savo kū rybą paprastai pristato
lietuvių literatai, dailininkai, taiko-

Tautiniai šokiai Australijos lietuvių dienose 2012 m. Adelaidėje.
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ĮVAIRŪS

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

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 ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

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 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

AT HOME WITH YOU
is seeking 

Caregivers Full time & Part time
(Live-in and Come & Go) for western
suburbs. Must speak English and be

legal to work. 630-786-6070

ADVOKATAI SIŪLO DARBĄ

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. 
Tel. 773-940-5264

� Moteris, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šeimo-
se. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo, galimi pakeitimai. 
Tel. 773-615-5235.

� Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
ang lų kalba, geros rekomendacijos. 
Tel. 773-329-9918

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo.
Vairuoja, kalba lietuviškai, angliškai, ru-
siškai, lenkiškai. Tel. 773-387-7232.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
dienomis arba naktimis. Didelė darbo pa-
tirtis, vairuoja. Tel. 708-955-3690. 

� Dirbanti, rami pagyvenusi moteris
ieško išsinuomoti kambarį pietiniuose Či-
kagos rajonuose. Tel. 708-789-3377,
palikti žinutę. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti savait -
galiais. Kartu gali dirbti ir vyras. 
Tel. 708-691-6996.

� Moteris gali prižiūrėti pagyvenusį
žmogų. Pilietė, turi rekomendacijas, pa-
 tirtį, vairuoja, gali dirbti bet kurioje vals-
 tijoje. Tel. 847-281-6659. 

� Moteris, turinti ilgametę žmonių prie-
žiūros darbo patirtį, ieško darbo su grį-
žimu arba su gyvenimu. Kalba angliškai,
turi automobilį ir labai geras rekomen-
dacijas. Tel. 630-664-2777.

,,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. 

DATOS ir SUKAKT YS

Rugsėjo pirma savaitė 
Rugsėjo 1 d.

– Mokslo ir žinių diena (mokslo metų pradžia).

– 1435 m. Pabaisko mūšis.

Pabaisko mūšis (kartais jis dar vadina-
mas Šventosios-Pabaisko mūšis arba Vilkmer-
gės mūšis), tarp Jogailos brolio Švitrigailos ir Vy-
tauto brolio Žygimanto Kęstutaičio. 

Karas tarp jų prasidėjo 1432 m., kai gru-
pė Švitrigailos valdymu nepatenkintų lietuvių
didikų surengė pasikėsinimą prieš Švitrigailą bei
didžiuoju kunigaikščiu paskelbė Žygimantą. Ta-
čiau Švitrigaila įsitvirtino Polocke ir išlaikė
savo valdžioje rytines Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės sritis. Žygimanto valdžią pripažino
dabartinės Lietuvos ir vakarų Baltarusijos žemės.
Jį rėmė Lenkija, kurios ponai priešinosi Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės (Švitrigailos) įtakos
didėjimui bei siekė, kad Lietuva būtų prijung-
ta prie Lenkijos, kaip buvo įvardyta 1385 m. pa-
sirašytoje Krėvos sutartyje. Švitrigailos sąjun-
gininku buvo Livonijos ordinas. Vidaus karas už-
sitęsė apie trejus metus. 1435 m. kovojančios pu-
sės sutelkė maždaug po 30 tūkstančių karių le-
miamoms kautynėms. 1435 m. rugsėjo 1 d. abi
armijos susitiko dabartinio Pabaisko vietoje.
Švitrigailos kariuomenė buvo sumušta, į ne-
laisvę paimtas Žygimantas Kaributaitis (Gedi-
mino anūkas). 

– 1655 m. rusų kariuomenė sudegino Zapyš-
kį.

– 1897 m. Bostone atidaryta pirma požeminė
metro linija Šiaurės Amerikoje.

– 1939 m. Vokietija užpuolė Lenkiją: prasidėjo
Antrasis pasaulinis karas.

– 1985 m. Atlanto vandenyno dugne aptik-
tos „Titaniko” nuolaužos.

Rugsėjo 2 d.

– 1937 m. mirė Pierre de Coubertin, prancū-
zų pedagogas ir istorikas. Labiausiai žino-
mas kaip Tarptautinio olimpinio komiteto
įkūrėjas, antikinių olimpinių žaidynių atkūrė-
jas (gimė 1863 m.). 

– 1969 m. New Yorko „Chemical Bank” įren-
gė pirmąjį bankomatą, naudojantį magneti-
nes korteles.

– 1973 m. mirė John Ronald Reuel Tolkien, fi-
lologas ir rašytojas, knygų „Žiedų valdovas” ir
„Hobitas” autorius (gimė 1892 m.).

– 1991 m. JAV pripažino Lietuvos, Latvijos ir
Estijos nepriklausomybes.

Rugsėjo 3 d.

– 301 m. San Marin paskelbė nepriklausomy-
bę nuo Romos. Seniausia vis dar egzistuojan-
ti respublika pasaulyje.

– 1783 m. Didžioji Britanija pripažino JAV ne-
priklausomybę.

– 1875 m. gimė Ferdinand Porsche, austrų
automobilių inžinierius. Jis labiausiai žino-
mas dėl jo sukurto ,,Volskwagen Beetle” mo-
delio ir jo indėlio į Vokietijos tankų modelių ,,Ti-
ger I”, ,,Tiger II” ir ,,Elefant” plėtojimą. Adolfas
Hitleris apdovanojo F. Porsche Vokietijos na-
cionaliniu apdovanojimu už meno ir mokslo
sričių plėtojimą 1937 m. (mirė 1951 m.). 

Rugsėjo 4 d.

– 1877 m. gimė Karlis Ulmanis, tarpukario Lat-
vijos politikas, ministras pirmininkas, 4-asis Lat-
vijos prezidentas (m. 1942 m.).

– 1888 m. George Eastman užregistravo „Ko-
dak” prekybos ženklą ir gavo fotokameros, nau-
dojančios juostelę, patentą.

– 1951 m. mirė Juozas Lukša-Daumantas, ko-
votojas už Lietuvos laisvę (gimė 1921 m.)

– 1993 m. prasidėjo popiežiaus Jono Pauliaus
II viešnagė Lietuvoje.

Rugsėjo 5 d.

– 1638 m. gimė Liudvikas XIV, Karalius Sau-
lė, Prancūzijos karalius nuo 1643 m. Jo laikų
Prancūzija tapo stipriausia Europos valstybe
(mirė 1715 m.).

– 1997 m. mirė Motina Teresė, albanų kilmės
religinio ordino steigėja, Nobelio taikos pre-
mijos laureatė (gimė 1910 m.).

Rugsėjo 6 d.

– 1503 m. pradėta statyti Vilniaus gynybinė sie-
na.

– 1920 m. gimė Paulius Širvys, Lietuvos poe-
tas (mirė 1979 m.)

– 1929 m. gimė Edvardas Gudavičius, istori-
kas, humanitarinių mokslų habilituotas dak-
taras.

– 1991 m. SSSR pripažino Lietuvos, Latvijos ir
Estijos nepriklausomybę.

Rugsėjo 7 d.

– 1822 m. Brazilija paskelbė nepriklausomy-
bę nuo Portugalijos.

– 1998 m. įkurta ,,Google” kompanija.

– 2007 m. mirė Luciano Pavarotti, italų teno-
ras, operos dainininkas, dalyvavęs ir kitų mu-
zikinių žanrų projektuose. Taip pat žinomas
kaip humanitarinės pagalbos aktyvistas, ga-
vęs medalį iš JT Vyriausiojo Pabėgėlių Komi-
sariato už veiklą pabėgėlių reikalų srityje
(gimė 1935 m.)

Paminklas Pabaisko mūšiui atminti
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MŪSŲ STALUI

Kepame didkepsnį

Ką reikia žinoti apie kepimą? Pir-
 miausia būtina sąlyga kepant didkeps -
nį – pakankamai didelė kaitra. Jei
karštis didelis, mėsos skaidulų pluoš-
tas užsitraukia, kepsnys pasidengia
aromatinga rusva plutele, kuri nelei-
džia išbėgti iš mėsos sultims. Ir at virkš-
čiai, esant žemai temperatūrai, mėsa
ne kepa, o troškinasi, todėl pasidaro
kieta ir tąsi.

Tinkamai paruoštas didkepsnis
– tobulo skonio: minkštas, sultingas, vi-
liojantis gardžiu kvapu, su trupu čiu
šviežiai maltų pipirų ir keliomis ša-
kelėmis kvapiųjų rozmarinų.

Žingsnis po žingsnio

Jums reikės: apie 2 sv šviežios jau-
tienos išpjovos, pagal skonį drus kos,
šviežiai maltų pipirų (gali būti ke lių rū-
šių), kelių rozmarino šakelių, aliejaus
(apšlakstyti).

1. Mėsą nuplaukite, nusausinkite
popieriniu rankšluosčiu ir ant lengvai
valomos lentelės supjaustykite. Kad
didkepsnis liktų sultingas ir ke pama
mėsa neišdžiūtų, jautieną pjaus tykite
vidutinio storio gaba lė liais.

2. Daugelis šeimininkių dėl formos
dailumo, kepsnio plonumo ir įsitiki-
nimo, kad į išmuštą mėsą geriau įsi-
geria prieskoniai, įpratusios šiek tiek
pamušti ją specialiu plaktuku. Patyrę
kulinarai sako, kad to daryti visai ne-
būtina – norimą formą didkepsniui ga-
lima suteikti formuojant jį rankomis.
Tereikia kumščiu stipriau padaužyti iš
visų pusių, kad šiek tiek prasiskirtų
mėsos skaidulos.

3. Paruoštą mėsą apibarstykite
šviežiai maltų pipirų mišiniu (tokie ir
gardesni, ir gražiau atrodo), druska ir
gerai įtrinkite. Pipirus stenkitės mal-
ti kuo rupiau. Atminkite, jokių ki tų
prieskonių, išskyrus druską, pi pirus ir
žalumynus, pavyzdžiui, rozmarino ša-
kelės, didkepsniui nerei kia.

Didkepsnį kepkite pagal norimą jo
žalumo laipsnį ilgiau ar trumpiau ant
aliejumi pateptų grotelių. Ap vers kite
ne šakute, o medine mentele, kad ne-
pradurtumėte ir neišbėgtų mė sos sul-
tys. Iškepto didkepsnio iš kar to ne-
pjaustykite, kelias minutes pa laukite.
Pjaustant tik iškepusį, išbėga mėsos
sultys ir kepsnys būna sausas. Prieš
tiekdami lėkštes, į kurias dėsite did-
kepsnius, pašildykite – tai sustip rins
aromatą.

Kiaulienos pjausniai

Jums reikės: 4 kiaulienos keps nių
be kaulų, šaukšto alyvuogių aliejaus,
šaukšto sojos padažo, 2,5 šaukšto keps-
nių prieskonių, pagal skonį drus kos,
maltų juodųjų pipirų.

Garnyrui: 4 didelių bulvių, šaukš  -
to alyvuogių aliejaus, kelių vyš ninių po-
midorų, kelių salotų lapų, pa gal skonį
petražolių, druskos, maltų juodųjų pi-
pirų.

1. Mažame indelyje sumaišykite
alyvuogių aliejų, sojos padažą ir keps-
nių prieskonius. Supilkite mišinį į di-
delį užrišamą plastikinį maišelį, su-
dėkite kiaulienos pjausnius ir ge rai pa-
kratykite, kad marinatas tolygiai pa-
siskirstytų. Marinuokite mėsą apie 5

valandas, tada maišelį apvers kite.
2. Bulves nuplaukite, nulupkite,

perpjaukite išilgai ir supjaustę šiau de-
liais sudėkite į dubenį. Užpilkite alie-
 jaus, pagal skonį įberkite drus kos, juo-
dųjų pipirų, gerai išmaišykite ir pa-
skleiskite ant vienkartinio kepimo pa-
dėklo.

3. Gerai įkaitinkite kepsninę, pa-
 tepkite aliejumi. Išimkite pjausnius iš
maišelio, nuvarvinkite ir iš abiejų pu-
sių kepkite 6–8 minutes (priklauso-
mai nuo to, kokio storio yra pjaus niai).

4. Nuėmę mėsą nuo ugnies, įvy nio-
kite į foliją ir leiskite pastovėti 5–7 mi-
nutes. Patiekite su keptomis bulvė-
mis.

Pikantiški kebabai/lavašai

Jums reikės: 1 sv maltos kiaulie-
 nos, didelio svogūno, 3 šaukštų svies to,
kiaušinio, sužiedėjusios bandelės, 1/2
puodelio pieno, saliero lapkočio, šaukš  -
to Worcestershire padažo, 2 šaukš  tų ka-
potų žalumynų (petražo lių, krapų, svo-
gūnų laiškų), pagal sko nį cinamono,
maltų juodųjų pipirų.

1. Bandelę sutrupinkite, užpilki te
pienu ir palikite, kad išbrinktų.

2. Salierus nuplaukite, sutarkuo ki-
te.

3. Svogūną nulupkite, sukapoki te,
pakepinkite karštuose riebaluose.

4. Į maltą mėsą sudėkite piene iš-
mirkytą ir nuspaustą bandelę, su krės-
kite kepintus svogūnus, salierus, įmuš-
kite kiaušinį, suberkite smulkintus
žalumynus ir prieskonius.

5. Pasūdykite, pagardinkite mal-
tais juodaisiais pipirais, cinamonu,
Worcestershire padažu, gerai išmin ky-
kite ir drėgnomis rankomis formuo kite
maltinukus.

6. Jais aplipdykite medinius ieš me-
lius ir sudėkite ant vienkartinio pa-
dėklo, kad nesiliestų vienas su ki tu. Vis
pamaišydami kepkite vi du ti nėje kait-
roje apie 15 minučių.

Kulinaro patarimas: maltos mė-
sos masė turi būti tiršta. Jei manote,
kad per skysta, galite įberti saujelę
džiūvėsėlių ar kviečių sėlenų.

Prieskoniai: jautieną gardinti
tinka rozmarinas, česnakas, balzami-
 nis actas. Vištienai – imbieras, karis,
cinamonas, peletrūnas, salieras, mus-
 katas, kmynai. Kiaulienos marinatui
rinkitės mairūną, baziliką, kmynus,
krapus, aitriąsias paprikas, čiobre-
lius, rozmariną. Įsidėmėkite: pri es ko-

 nių turėtų būti ne daugiau kaip penki.
Ant grotelių kepamai mėsai la biau
tinka aštrūs prieskoniai, nes jie leng-
vina virškinimą. 

Marinatai: Gardų marinatą gali-
ma ruošti iš įvairių kvapių žolelių, alie-
jaus ir kitų mėgstamų pagardų be
druskos. Jeigu svajojate apie kepsnį
traškia plutele, nepamirškite į mari-
natą įberti žiupsnelio cukraus. 

Viščiuko krūtinėlės

Jums reikės: 4 viščiukų krūti-
 nėlių puselių, 4 skiltelių česnako, 3
šaukštų alyvuogių aliejaus, 2 šaukštų
šviežio rozmarino, 1/2 šaukštelio drus-
 kos, pagal skonį šviežiai maltų pipirų,
2 šaukštų citrinos sulčių, šaukš  to ru dojo
cukraus, šaukšto grū dėtųjų gars tyčių,
po kelis pomidorus ir agurkus, saujelės
šviežių petra žolių.

1. Česnaką nulupkite ir smulkiai
sukapokite, rozmarino spygliukus nu-
skabykite nuo šakelių.

2. Nedideliame indelyje sumaišy-
 kite kapotą česnaką, alyvuogių alie jų,
rozmariną, garstyčias, citrinos sul tis,
šviežiai maltus juoduosius pipirus ir
cukrų.

3. Viščiukų krūtinėles sudėkite į
san dariai užrišamą maišelį, supilkite
pusę prieskonių mišinio, maišelį už riš-
kite ir gerai pakratykite, kad marina-
tas įsigertų į vištieną. Palikite pasto-
vėti bent valandą ar per naktį.

4. Lauko kepsninę įkaitinkite iki
vidutinio karštumo ugnies, paviršių
patepkite aliejumi. Išdėliokite iš mai-
 šelio išimtą vištieną ir kepkite apie 4
minutes iš vienos pusės. Pabarstykite
druska. Apverskite, aptepkite likusiu
prieskonių mišiniu, pabarstykite drus-
ka ir kepkite dar 5 minutes. Už denkite
folija ir bent 2 minutes prieš tiekiant
leiskite atvėsti.

5. Valgykite su pjaustytais pomi-
dorais bei agurkais, šviežiomis petra-
 žolėmis.

Marinuoti sparneliai

Jums reikės: 2 sv viščiukų sparne-
lių, 4 česnako skiltelių, 1/2 puodelio aly-
 vuogių aliejaus, 2 žaliųjų citrinų, apel-
 sino, aitriosios paprikos, po šaukš tą ru-
dojo cukraus ir romo, šaukšto kapotų
čiobrelių, pagal skonį druskos, mal tų juo-
dųjų pipirų, rozmarino šakelės.

1. Viščiukų sparnelius nuplauki te,
nusausinkite, sudėkite į gilesnį du be-
nį.

2. Česnakus nulupkite, susmul kin-
kite. Aitriąją papriką išvalykite, su-
kapokite.

3. Žaliąsias citrinas kruopščiai
nušveiskite šepetėliu po tekančiu van-
 deniu. Vienos žievelę nutarkuo kite
smulkia trintuve, tada iš abiejų iš-
spaus kite sultis.

4. Citrinų sultis supilkite į giles nį
dubenėlį, sumaišykite su kapotais čes-
nakais, čiobreliais, rozmarinu, ait-
riosiomis paprikomis, aliejumi, cuk-
rumi, romu, tarkuota citrinos žie vele.

5. Marinatu užpilkite viščiukų
sparnelius, gerai išmaišykite. Indą
sandariai uždenkite ir bent parą ma-
rinuokite.

6. Marinuotus sparnelius išdėlio-
 kite ant grotelių, pabarstykite druska
ir kepkite ant riebalais pateptų kepi-
mo grotelių apie 10–12 minučių. Tie ki-
te su lauže keptomis bulvėmis ir sal-
 džiarūgščiu kepsnių pagardu.

Kulinaro patarimas: į marinatą
įmaišius šaukštą grūdėtųjų garsty-
čių ir šviežiai spaustų apelsino sulčių,
galėsite mėgautis dar pikantiškesniu
skoniu.

Aštri užkandėlė

Jums reikės: kelių taco paplotė-
 lių, svaro mėgstamos žuvies be kaulų,
2 šaukštų sojos padažo, šaukšto citrinos
sulčių, šaukštelio tarkuoto im bie ro,
žiupsnelio cukraus, indelio tepa mo jo
varškės sūrelio, saujelės salotų lape lių,
ryšelio kalendros, aitriosios papri kos
ankšties, pagal skonį aliejaus, druskos.

Žuvį nuvalykite ir supjaustykite
nedideliais gabalėliais, sudėkite į san-
dariai uždaromą indą. Apliekite gerai
sumaišytu marinatu, paruoštu iš: so-
jos padažo, citrinos sulčių, tar kuoto
imbiero ir cukraus. Palikite per nak-
tį, kad prisigertų.

Suverkite ant iešmelių ir iškepki -
te virš laužo kaitros. Padėkite šiltai.
Taco paplotėlius apšlakstykite alieju-
mi ir labai trumpai apkepkite ant gro-
 telių. Paruoškite varškės padažą: te-
pamąją varškę išsukite su kalendros
lapeliais, kapota aitriąja paprika, drus-
ka ir pipirais. Ant šiltų pap lotėlių
krėskite varškės masės, salotų lapelių,
dėkite žuvies ir iš karto pa tiekite.

Kulinaro patarimas: vietoj varš-
 kės galite rinktis avokado padažą arba
patiekti juos abu. Elektriniu pla kikliu
iki vientisumo išplakite avo kadą su in-
deliu grietinės arba jo gurto, dides-
niu kapotu svogūnu, keliais svogūnų
laiškais. Pagardin ki te druska, žiups-
neliu cukraus, lašeliu citrinos sulčių,
gausiai įberkite mal tų juodųjų pipirų.

Paruošta pagal „Moters virtuvė”

Čirškinamų kepsnių kvapas
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www.draugas.org/mirties.html

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2014 m. rugpjūčio 31 d.,
sulaukęs 45 metų mirė

A † A
TOMAS ŽUKAUSKAS

Gyveno La Grange Park, IL, anksčiau Čikagos Marquette
Park apylinkėje.

Nuliūdę liko: žmona Angelė; duktė Inga, močiutė Regina Sa -
baliūnienė; motina Irena Žukauskienė; brolis Linas su šeima, te -
ta Gina Mačiulis su vyru Tom; dėdė Bronius Žukauskas su šei -
ma; dėdė Vladas Žukauskas su šeima; uošviai Jaunutis ir Jūratė
Linartai; svainis Juozas Linartas su šeima; svainis Po vilas Li -
nar  tas su šeima bei kiti giminės ir artimieji.

A. a. Tomas bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 4 d. nuo 3
val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 5 d. Iš laidojimo namų
9:30 val. r. velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių
a. a. Tomas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome per „Lithuanian Scouts Association”
pa  remti Čikagos jūrų skautus a. a. Tomo vardu.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima ir artimieji

A † A
sv. vsl. PAULIUS ALEKNA

1962.08.21–2014.07.20

Gyveno Cochrane, AB, Kanadoje.
Nuliūdę liko: mama Vanda Aleknienė, sūnūs Aras ir Aud -

rius Aleknos, sesuo Audra su vyru Aru ir dukra Rima Lin ta -
kai, krikšto mama Irena Putrienė.

A. a. Paulius buvo ilgametis Čikagos „Lituanicos” tunto
skau tas ir Lemonto „Spindulio” šokėjas.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, rugsėjo 6 d. 9 val. r. Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv.
Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Paulius bus palaidotas Šv.
Ka zimiero kapinėse.

Ilsėkis ramybėje!

Liūdinti šeima

A † A
JŪRATĖ (JAKŠTYTĖ) 

LANDFIELD
Po sunkios ligos mirė 2014 m. rugpjūčio 17 d. savo namuose

Honolulu, Hawaii, sulaukusi 63 metų.
Gyveno Čikagoje, IL ir Honolulu, Hawaii.
Gimė Vokietijoje.
Gyvendama Čikagoje, Jūratė buvo „Antras kaimas” dra-

mos būrelio aktyvi narė ir dirbo Roosevelt universitete.
Persikėlusi į Honolulu, domėjosi teatru ir buvo aktyvi teat-

ro kritikė.
Velionė buvo a. a. Irenos ir a. a. Jono Jakščių duktė ir a. a.

Dagmaros Jurcienės giminė.
Nuliūdę liko: vyras Jerome B. Landfield, Edas ir Hanelore

Puodžiūnai ir dukterys, artimos Dalia Steponaitienė ir Rima
Beliūnaitė.

Atsisveikinimo ir laidojimo paslaugos privačios Hawaii.

Nuliūdę artimieji

Mūsų mielai

A † A
JŪRATEI JAKŠTYTEI-LANDFIELD

Havajuose mirus, reiškiame giliausią užuojautą Jos
vyrui JEROME, dėdei EDUI PUODŽIŪNUI Kanadoje
bei visiems giminėms ir draugams Čikagoje.

Ramybė Tau, Jūrate.

Jūra Zimavičiūtė-Gvidienė
Gaila Jonaitis-Leahy

naują knygą apie 
JAV lietuvius 

galite nusipirkti ,,Drauge”

Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje pristatytą šiais metais leidyklos „Aukso žu-
vys” išleistą knygą ,,Manėm, kad greit grįšim” (sud. Dalia Cidzikaitė, Laima Pet-
rauskaitė VanderStoep ir Dalia Stakytė Anysienė) galite įsigyti ,,Draugo” knygy-
nėlyje. Kaina – 25 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.). Teiraukitės
tel. 773-585-9500. 

Knygoje – aštuoniolika pokalbių su
JAV lietuviais, kurie Antrojo pasaulinio
karo metais nuo artėjančio sovietų fronto
ir tremties grėsmės buvo priversti palikti
Lietuvą ir trauktis į Vakarus. Knygos su-
darytojų paš nekovai atvirai pasakoja apie
bėgimo iš Lietuvos aplinkybes, gyvenimą
DP stovyklose Vokietijoje, apsisprendimą
emigruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose.

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim” yra
didesnio projekto – Sakytinės istorijos
projektas – dalis, kurį 1995 m. sumanė
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros ta-
ryba. Projekto metu į magnetofono juos-
tas įrašyti 65 pokalbiai. 30 pokalbių įrašyti
Čikagos apylinkėse, 35 – kitur. Šiandien
bent pusė kalbintų asmenų jau yra mirę.

Atkelta iš 11 psl.

Pats Jonas Paulius II šią bažnyčią
pavadino ekumenizmo šviesa. Į Žo-
džio liturgiją čia renkasi melstis ne tik
katalikai, bet ir stačiatikiai bei liute-
ronai. Eucharistija turi stiprų ben-
druo meninį charakterį, žmonės sėdi
aplink altorių, čia niekas nesijaučia
svetimu. Eucharistija visada yra pri-
imama dviem pavidalais. Kairėje baž-
nyčios pusėje yra nuostabus taberna-
kulis su Loreto Dievo Motinos statula
šalia.

Praleidus šventą naktį šioje nuo-
stabioje bažnyčioje, mūsų laukė pa-
skutinė 700 km piligriminės kelionės
atkarpa.  Dar dvi naujos katalikų sa-
lelės – Kuopio ir Kouvola miesteliuose.
Kuopio Šv. Juozapo medinė bažnytėlė
kažkuo mums priminė jaukias medi-
nes Lietuvos kaimelių šventoves. Ji
buvo įsigyta iš liuteronų ir pašventinta
tik 2014 metų gegužės 3 dieną. Prie baž-
nyčios mus pasitiko šios parapijos na-
rys (kaip jis pats save pristatė) suomis
Hannu – liuteronas, vedęs katalikę. Jis
apstulbino mus nepaprastu svetingu-
mu: ne tik aprodė bažnyčią, bet ir  pa-
girdė suvargusius piligrimus kava,
pavaišino tradiciniu suomių patieka-

lu – kalakukko. Tai duonos kepale
įkep ta žuvis (ešerys) ir mėsa (kiaulie-
na). Šio patiekalo XIX amžiuje suomių
darbininkams užtekdavo visai darbo
savaitei. 

Mūsų kelionę užbaigė viešnagė
Šv. Uršulės bažnyčioje Kouvoloje. Šv.
Mišios vyko suomių, lietuvių ir lotynų
kalbomis. Vėliau parapijos klebonas iš
Lenkijos Stanislaw pasakojo, kad ir jo
parapijoje gausu emigrantų iš Afrikos,
Indijos, Filipinų. Po Mišių kunigas
pasakojo, kad šv. Mišių liturgiją emig-
rantai iš Afrikos praturtina savo uni-
kaliu giedojimu ir net šokiu. Pakvies-
ti prie vakarienės stalo mes taip pat at-
sidėkojome svetingiems šeimininkams
lietuvių liaudies dainomis ir vakare
grįžome į Helsinkį. Penktą piligri-
mystės dieną Helsinkyje, atsisveikinę
su Jovita ir padėkoję jai už nakvynės
pastogę, grįždami namo, savo kelionę
užbaigėme šv. Mišiomis Taline seselių
brigitiečių vienuolyne. Savo maldoje at-
nešėme Viešpačiui visus kelionėje su-
tiktus žmones, parapijas, visą suomių
tautą, o kartu – Baltijos kelio išvaka-
rėse meldėmės ir už mūsų tėvynę, šei-
mas ir parapijas. 

Piligrimai Suomijoje
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo” )

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Čiurlionio galerija Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) rugsėjo 5 d., penktadienį, maloniai
kviečia į 2014–2015 metų sezono atida-
rymą – į jungtinę Daivos Karužaitės, Virgi-
nijos Norbuta, Leonos Petreikytės-Siliūnie-
nės ir Magdalenos Stankūnės parodą ,,Su-
die, brangioji vasara”. Pradžia 7:30 val. v.
Atvykite.

� Rugsėjo 6 d., šeštadienį,  2 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje rašytoja
Ellen Cassedy skaitys iliustruotą paskaitą
apie lietuves moteris ir jų įtaką Lietuvos is-
torijai ,,Women of Lithuania: 150 Years in
Words and Pictures”. Įėjimas  5 dol.; mu-
ziejaus nariams nemokamai. Adresas:
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629

�  Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th  St., Chicago, IL) sekmadienį,  rug-
sėjo 7 d., 10 val. r. šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys.  Prieš šv. Mišias kalbė-
sime Švč.  Mergelės Marijos noveną minint
406-ąsias Dievo Motinos apsireiškimo Ši-
luvoje metines.  Parapijos choro giesmės
bus skirtos Šiluvos Marijos garbei. 

� Sekmadienį, rugsėjo 21 d., 2  val. p. p.
kviečiame į iškilmingas parapijos šimtme-
čio šv.  Mišias, kurių pagrindinis celebran-

tas bus kardinolas Francis George, O.M.I.
Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 1 val. p. p.
Mayfield Banquet Hall (6072 S. Archer
Ave., Chicago, IL) vyks parapijos šimtme-
čio pokylis. Bus meninė dalis, kurioje pa-
sirodys tautinių šokių grupė ,,Sukti-
nis”.   Bilietus  galite įsigyti pas Viktorą
Kelmelį  tel. 773-376-3928 arba kleboni-
joje tel. 773-523-1402.

� Spalio 25 d. 7 val. v. Gen. T. Daukanto
Jūrų šaulių kuopa ruošia pokylį ,,Rudens
balius”, kuris įvyks Pasaulio lietuvių centre
Lemonte. Dalis gauto pelno bus skiriama
Lietuvos našlaičių paramai.

� Spalio 26 d. 12 val. p. p., sekmadienį,
,,Draugas” rengia pietus ir koncertą Wil-
lowbrook pokylių salėje. Bilietus galima
užsisakyti ,,Draugo” administracijoje darbo
valandomis tel. 773-585-9500. Svečiai
bus vaišinami lietuviškais patiekalais, nu-
matoma dar Čikagoje negirdėta ir neregėta
meninė programa. Dalyvaukite!

Atitaisymas
Rugpjūčio 28 d. ,,Draugo” laidoje 11 psl. (str.
,,Frackville, Pennsylvania, atšventėme Lie-
tuvių dienų šimtmečio festivalį”) išspaus-
dintoje nuotraukoje šoka Baltimorės ,,Ma-
lūnas”. 

,,Pro Felikso dureles”
Pirmosios dvi Dovilės Užubalytės-Zduoba

naujos kny gelės vaikams „Pro Felikso dureles”
siuntos buvo išpirktos kaip mat! Ir štai į ,,Draugo”
knygynėlį iš tolimosios Australijos atkeliavo dar
vienas siun tinys. Gražiai dailininkės Ados Sut -
kuvienės iliust ruotoje knygutėje lietuvių kalba
pasakojami devynmetės Rimos ir jos šuns Felikso
nuotykiai pil noje paslapčių šalyje, tarp kalbančių
gėlių ir gyvūnų. 

Knygos kaina – 10 dol. (IL pridėtinės vertės
mo kestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.).
Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Prenumeruokite
sau, savo
vaikams, 

draugams,
vaikaičiams! 

DRAUGAS NEWS

Vardas, pavardė ___________________________________________________________

Adresas _________________________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ________________________________________________________

El. paštas ________________________________________________________________

Čekį rašyti ir siųsti: Draugas News, 4545 W 63 St, Chicago, IL 60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

TIK

$35
pirmiems
metams

Dėmesio! Priimami Lietuvių Fondo prašymai stipendi-
joms. Stipendijų prašymo anketos priimamos iki  spalio

10 d. Elektroninę stipendijų prašymo anketą rasite
mūsų tinklalapyje:  www.LietuviuFondas.org  (skiltyje
„Stipendijos”).

Šiais metais Lietuvių Fondas jau paskirstė 327,913
dol. projektų, puoselėjančių lietuvių švietimą, kultūrą, tradi-

cijų bei papročių išsaugojimą, paramai.  
Dėkojame visiems LF nariams ir rėmėjams!                                     LF info

Spalio 5 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. kviečiame į kasmetinius labdaros
organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” rengiamus lėšų telkimo ,,Derliaus pie-
tus” Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Rėmėjai gali sudaryti stalus ir užsisa-
kyti vietas pas: Rūtą Šmulkštienę el. paštu: r.l.smulkstys@sbcglobal.net, tel.
630-243-1089 arba Ritą Venclovienę el. paštu: venclovas@comcast .net, tel.
630-243-1228. Bilietus taip pat bus galima įsigyti Pal. Jurgio Matulaičio misi-
jos prieangyje sekmadieniais prieš ir po 9 val. r. bei 11 val. r. šv. Mišių. Bus
muzikinė programa. Pietų pelnas skiriamas toliau remti 11 pomokyklinius die-
nos centrus Lietuvoje, kuriuos lanko rizikos grupės šeimų vaikai.

„Saulutės” mokslo metų pradžia
„Saulutės” mokyklėlė kviečia naujiems mokslo metams!

Labai džiugu, kad St. Petersbur ge puikiai gyvuoja „Saulutės” litua nistinė
mokyklėlė. Šiuo metu joje sekmadieniais mokosi vaikučiai nuo 2.5 iki 11
metų. Mokslo metai prasideda rugsėjo 14 d. 9:30 val. r. Lietuvių klubo
mažojoje salėje.

„Saulutėje” mokiniai mokomi pasitelkiant JAV Lietuvių Švietimo Tarybos
įstatus, taip pat organizuojamos šventės, mokslo metų užbaigimo stovykla ir
išvykos. Vaikučiai be lietuvių kalbos mokomi istorijos, geografijos, lietuviš kų
papročių ir tradicijų.

Daugiau informacijos galite rasti tinklalapyje: www.saulute.com arba
„Saulutės” „Fa cebook” puslapiuose. Jeigu turite dau giau klausimų prašome
paskambinti „Saulutės” vedėjai Jūratei na vickas tel. 727-821-7055.

Šv. Jeronimo parapijos festivalis

Jau penkti metai Šv. Jero nimo parapija (Largo, FL) kviečia Lietuvių klubą
dalyvauti jų rengiamame Tarptau tiniame festivalyje. Šiais metais jis rengia-
mas rugsėjo 28 d., sekmadienį. Kaip ir kiekvienais metais Festivalis praside-
da šv. Mišiomis, kurių pra džio je į bažnyčią įnešamos visų dalyvaujančių tautų
vėliavos. Klubo pir mininkė pranešė, kad ir šiais metais Klubo valdyba paruoš
lietuviškus stalus su informacija apie Lietuvą, pristatys lietuvių liaudies meną,
maisto pa tiekalus bei parodys meni nę programėlę.

Vyrų ansamblis ,,Tolimi aidai” (Californija) ir Čikagos lituanistinė mokykla kvie-
čia visus į puikų koncertą-vakaronę, kuris vyks rugsėjo 13 d., šeštadienį, 6 val. v.
Jaunimo centre. Daugiau informacijos suteiks Antanas  tel. 708-369-8324.


