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Dievas ateina pas mus per dalykus, kuriuos geriausiai pažįstame ir galime lengviausiai patikrinti –
per mūsų kasdienio gyvenimo dalykus  – Šv. Jonas Paulius II 

ŠIAME NUMERYJE:

Nauja lituanistinė mokykla –
,,Švyturėlis” – 4 psl. 

Elektroninės naujienos Lietuvių
mokyklos Vašingtone bibliotekoje

– 7 psl.

Renginyje skambėjo „Capitol Lab
Band” atliekamas džiazas. Mu-
zika puikiai nuteikė paramos

vakaro dalyvius. Etnografinė grupė
„Jorė” giedojo lietuvių liaudies su-
tartines, kurios sužavėjo vakaro sve-
čius, negirdėjusius sutartinių. Atli-
kėjos, tai pastebėjusios, pasiūlė vi-
siems prisijungti ir drauge atlikti su-
tartinę. Baltimorės šokių grupės „Ma-
lūnas” vadovas Rytis Grybauskas ir
šokėja Eglė Parker mokė visus susi-

rinkusius šokti lietuvių liaudies šo-
kius. Tai buvo linksmiausia dalis – va-
kare abejingų nebuvo: kas klausėsi
muzikos, kas šoko, kas dainavo, kas
stengėsi įamžinti įdomiausias aki-
mirkas, o kas tiesiog smagiai šneku-
čiavosi. Vakaronėje smuiku griežė
Dovydas Pivoriūnas. Visi vaišinomės
lietuviškais patiekalais, ragavome sal-
dumynų.

– 5 psl. 

Muziejuje 
pristatyti angliški
pasakojimai apie
pasitraukimą

Visi kartu – didelė jėga!

ERIKA VĖBERYTĖ

Spalio 14 d., šeštadienį, Lietuvos
Respublikos ambasadoje JAV įvyko
Lietuvių mokyklos Vašingtone ir
Kazickų šeimos fondo lygiavertės pa-
ramos vakaras. Į renginį atvyko
daug mokyklos draugų ir svečių.
Vakaro dalyvius pasveikino amba-
sadorius Rolandas Kriščiūnas, kuris
priminė svečiams ne vien apie lie-
tuvių kultūros puoselėjimo svarbą,
bet ir apie ambasados pastato reikš-
mę Lietuvos istorijoje.  Pastatas iš-
liko nepriklausomos Lietuvos am-
basada per visus Sovietų okupacijos
metus. 

„Capitol Lab Band” džiazo orkestras su ambasadoriumi R. Kriščiūnu (v.) ir mokyklos di-
rektore Ilona Verbušaitiene (d.). Trygve Olson nuotr.

Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 112 dienų!

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Solidus ir jaudinantis renginys.
Taip Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje vykusią popietę

apibūdino kai kurie jos žiūrovai ir
dalyviai. Knygos „We Thought
We’d Be Back Soon” pristatyme da-
lyvavo visos trys jos sudarytojos –
Dalia Stakė Anysas, Laima Pet-
rauskas VanderStoep ir iš Lietuvos
specialiai šiam įvykiui atskridusi
Dalia Cidzikaitė. Knygos ištraukas
skaitė Čikagos Roosevelt University
dramos profesorius Kęstutis Nakas
ir aktorė Audrė Budrytė. Savo min-

timis apie leidinį ir jame  atsispin-
dintį skaudų lietuvų tautos istori-
jos tarpsnį dalijosi Chicago Cultu-
ral Alliance darbuotojas Andrew
Leith.  Jau ir taip stiprų emocinį
įspūdį dar labiau sustiprino ren-
giniui pasirinkta aplinka – popie-
tė vyko trečiame muziejaus aukš-
te, kur šiuo metu tebeveikia pa-
roda „No Home To Go To”, pasa-
kojanti apie dalies lietuvių tautos
dramatišką kelionę Antrojo pa-
saulinio karo metais iš Lietuvos į
Vakarus, bėgant nuo sovietinių
represijų.  

– 10 psl. 
Knygos pristatymo komanda (iš k.): A. Budrytė, K. Nakas,
R. Janz, D. Cidzikaitė, D. Stakė Anysas, St. Balzekas Jr., L.
Petrauskas VanderStoep, A. Leith ir K. Vaitkutė.
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Versmė šviesos
aklą naktį 
AUŠRA STANAITYTĖ

...Visi trys kartu sukalbėję ro-
žinio dalį, apie vidudienį
pamatė akinančią šviesą:

žodžiai iš pasakojimų apie Rožinio Ka-
ralienės apsireiškimus trims vaikams
Fatimoje, Portugalijos vietovėje ara-
bišku vardu. Anot padavimo, krikš-
čionis piligrimus iš viso pasaulio trau-
kianti, vos prieš šimtą metų stebuklus
regėjusi vietovė kadaise buvo pava-
dinta Fatima maurų kunigaikštytės
atminimui: pagrobta krikščionio rite-
rio, ji pamilusi savo pagrobėją ir atsi-
vertusi į krikščionybę. Gal Marija čia
pasirodė ir su šia istorija begalinio švel-
numo sklidinoje savo širdyje?  

Begalinės ir tos istorijos, kuriose
jos malonė nušviečia gūdžiausią sielos
naktį, kuriose kelio nebematantis žmo-
gus nejučia tiesia į ją rankas kaip vai-
kas prie tikros motinos. Pati būdama
dar vaikas, net nežinodama kodėl, nie-
kieno nepamokyta, kartodavau jos var-
dą, kai skaudėdavo – ko tik neskauda
vaikui, kol užauga, o ir kai užauga. Vie-
nas (žinoma, ne vienas) gėrovas, nie-
kaip neišbrisdamas iš užkeiktos upės
ir iš nevilties jau matydamas save su
virve ant kaklo, apnikus tokioms min-
tims, sakė, imdavo kalbėti „Sveika-
marijas”. Ir išbrido – nes „per amžius
nėra girdėta, kad apleistum bent vieną,
kuris bėga prie Tavęs”.  

* * *

Gal rožinis – kokia nors magija,
burtai? Kitaip ar turėtų ne kartą pa-
liudytos gelbėjančios galios, rodos, me-
chaniškai kartojamos tos pačios pa-
prastos formulės? Kažin ar kaskart
pagarbinimą Marijai užbaigdami pra-
šymu melsti už mus „dabar ir mūsų
mirties valandą” daug galvojame apie
savo mirties valandą. Jei ir pagalvoja-
me, turbūt tik probėgšmais. 

O ir dešimtmečius ir net šimtme-
čius nesikeičiantys maldų tekstai (jų
vertimai) dabar turbūt ne visada tiks-
liai suvokiami pažodžiui: „Tėve mūsų”
minimos mūsų kaltės ir mūsų kalti-
ninkai vartojami dar ir senųjų lietu-
viškų raštų prasme, išlikusia tarmėse:
kaltė lietuviškai reiškia dar ir skolą, o
kaltininkas gali būti ir skolininkas. Bū-
tent šią prasmę nesunku įžvelgti loty-
niškame „Pater noster” tekste, kuria-
me minimi pagal bankininkystės ter-
minus lengvai iššifruojami debitum ir
debitor. 

Taigi maldoje, patys to nežinoda-
mi, prašome malonės, kuriai parodyti
mums patiems kartais prireikia ne-
mažai pastangų: atleisti nuo skolos,
prievolės kartais sunkiau negu atleis-
ti kaltę. Ką ir kalbėti, šią maldą mums
davęs Dievo Sūnus gerai mus pažino-
jo.  

* * *

Dabartinė medicina net konsta-
tuoja, kad maldų kalbėjimas suregu-
liuoja pašlijusį širdies ritmą. O gal tai
paprasta psichoterapija, autogeninė
treniruotė, gal net Rytų mantrų pa-
kaitalas: sukalbėti vieną rožinio dalį
trunka apie pusvalandį, ir tas pusva-

landis šiuolaikiniam žmogui būna
toks retas laikas, kai jis „nieko negal-
voja”, t. y. atitrūksta nuo beprotiško
kasdienių rūpesčių sūkurio, tolimų
ir artimų žemiškų įsipareigojimų spau-
dimo, kuris gali tapti tokia pat neiš-
brendama užkeikta upe kaip daugia-
dienės išgertuvės. 

Ir kai ateina spalis, rožinio mėnuo,
atsiranda papildoma proga tokį stab-
telėjimo, „nieko negalvojimo” (iš tik-
rųjų – paties svarbiausio galvojimo)
pusvalandį išgyventi kasdien. Paprasta
dvasios higiena? O gal dar papras-
čiau: paties Dievo per savo Sūnų ir savo
Bažnyčią duotas, per tūkstantmečius
nugludintas žodis, skrodžiantis esmę
tiksliau už deimantą? 

* * * 

Pats žodis „malda” siejasi su mal-
davimu, prašymu. Per visuotinę mal-
dą pagalvoju apie visus aplink susi-

rinkusius švęsti sekmadienio bažny-
čioje ir paprašau, kad Jis išklausytų ne
tik mano, bet ir visų čia atėjusių mal-
das. Juk turbūt beveik visi turi rū-
pesčių ir vargų, kuriuos atneša prie Jo
altoriaus. Aušros vartuose Malonės
Pilnosios šviesa ant sienų spindintys
votai – ne tik stebuklų, bet ir žmogaus
vargų liudytojai. Ant sienų prikaltos,
viena kitą klojančios sidabrinės – kur
ne kur auksinės – kojelės, rankelės,
akelės, širdelės, suvystyti vaikeliai –
spindi ne tik patirto stebuklo džiaugs-
mu, bet ir byloja apie žmogaus skau-
dulius ir sopulius: ligas, netektis, be-
vaikystę ar mažų angelėlių neužsibu-
vimą šioje žemėje. 

Kartu tai ir žmogaus dėkingumo
liudytojai. Bet: dauguma bent jau Auš-
ros vartuose kabančių votų labai seni,
nors galima aptikti ir XX a. pirmoje pu-
sėje prikaltų padėkos plokštelių. Kas
tai? Baigėsi stebuklai? Ar jų tiesiog

R. ŠILERIS 

Netylant diskusijoms dėl dvigubos pi-
lietybės įteisinimo Lietuvoje, pamirš-
tame, kad Mastrichto ir Lisabonos su-
tartimis įteisinta Europos Sąjungos
(ES) pilietybė. Lietuvos narystei ES re-
fe rendumu pritarė Lietuvos žmonių
dauguma, o tai reiškia, kad nuo  2004-
ųjų gegužės 1-osios visi tapome ir ES pi-
liečiais.

Šiandien šimtai tūkstančių lietu-
vių gali keliauti ir dirbti ES ir už
jos ribų, naudotis ES piliečių tei-

sėmis. Žali Lietuvos Respublikos pasai
palaipsniui keičiami į raudonus, liu-
dijančius ne tik Lietuvos, bet ir visos
ES pilietybę. 

Mastrichto ir Lisabonos sutartyse
yra palikta teisė kiekvienai valstybei
spręsti dėl pilietybės suteikimo ir kitų
ES šalių piliečiams, išsaugojant jiems
galimybę pasilikti senąją. Taigi, tą lei-
džia  ES teisė ir tuo galėtų pasinaudo-
ti Lietuva.

Štai Vokietija savo pilietybės įsta-
tymo 12 paragrafe pridėjo sakinį, kad
nuo 2007 m. rugpjūčio 28 d.  ES valsty-
bių piliečiai ir šveicarai (tikriausiai dėl
to, kad turtingi) neturi atsisakyti savo
gimtosios šalies pilietybės, norėdami

tapti ir Vokietijos piliečiais. Todėl
kiekvienas Vokietijos pilietis gali turėti
ir kitos ES šalies pilietybę. Pastebėjau,
kad Vokietijoje tokia teise pasinaudo-
jo gausybė italų, lenkų, o pastaruoju
metu, matyt, dėl ,,Brexit” raidos ne-
apibrėžtumo,  ir Jungtinės Karalystės
piliečių.  

Pabrėžtina, kad, pagal Vokietijos
įstatymus, niekas negali atimti Vo-
kietijos pilietybės. Tokia nuostata už-
kertamas kelias pasikartoti skaudžiai
istorijai, kai Trečiojo Reicho laikais,
valstybė iš nepatogių režimui piliečių
atimdavo pilietybę ir visas su ja susi-
jusias teises.

Prieš dvejus metus Lietuvos so-
cialdemokratinio jaunimo sąjungos
renginyje Trakuose apie pilietybės
reikalus diskutavome ir su jaunimu, ir
su tuometiniu teisingumo ministru.
Gaila, kad to nespėta įgyvendinti, nes
Lietuva tikrai galėtų  pasinaudoti Vo-
kietijos pavyzdžiu ir patirtimi.  

O šiandieninės dvejonės dėl dvi-
gubos pilietybės,  skambančios Lietu-
vos viešojoje erdvėje, ją stebint iš Vo-
kietijos, atrodo keistai. Lietuvos Res-
publikos prezidentė, kuri dėl Darbo ko-
dekso pateikė tikrai socialdemokrati-
nes pastabas, ir už tai nusipelno pa-
garbos, pilietybės klausimu atrodo se-
namadiškai.

„negalėjo” būti valdant sovietams?
Tačiau sovietai prarado valdžią jau be-
veik prieš trisdešimt metų. Gal da-
bartinės kultūros paveldo saugojimo
taisyklės neleidžia tokio savavaliavimo
kaip naujų votų kabinimas senovinė-
je koplyčioje? 

* * *

O gal mes tiesiog pamirštame dė-
kingumą ne tik kasdieniame gyveni-
me, kuriame taip esame įpratę imti, o
ne duoti, bet ir kreipdamiesi į Dievą?
Viena pažįstama nuėjo į parapijos baž-
nyčią užsakyti padėkos mišių už tai,
kad per įvykusį sprogimą jos daugia-
bučiame viso labo išbyrėjo langai ir ne-
buvo rimčiau nukentėjusių. Iš kunigo
ji išgirdo, kad jo praktikoje tai pirmas
atvejis po daugelio metų, kai kažkas už-
sako mišias ne ko nors prašydamas, o
dėkodamas. 

Ak, ir aš pati dar nenuvykau pa-
dėkoti Mergelei į Šiluvą už malonę. Ne,
nemanau, kad Šiluvoje veiktų kokia
nors kita, ypatinga Mergelė, kuriai
būtų įmanoma padėkoti tik vietoje.
Bet piligrimystė – tai vienijimosi ženk-
las, daug daug „nieko negalvojimo”
pusvalandžių. Kai ryškiau matoma, pa-
sak maldos į dar vieną stebuklingąją,
Lukiškių Dievo Motiną, versmė šviesos
aklą naktį. Malonių šaltinis, kurio
neįmanoma išsemti. 

NUOMONĖS, KOMENTARAI

Pilietybės klausimo klystkeliai Neverta diskutuoti apie tokį dvi-
gubos pilietybės modelį, kurį riboja
Lietuvos Konstitucija. Tačiau, kodėl ne-
kalbama apie ES  pilietybę ir jos tei-
kiamas milžiniškas galimybes. Atrodo,
kad pakaktų tik Seimui priimti pana-
šias į Vokietijos variantą įstatymo pa-
taisas. Tada nereikėtų ir naujo refe-
rendumo, nes jis šiuo klausimu jau
būtų  įvykęs 2004 metais.

Kam laukti, kol Jungtinės Kara-
lystės lietuviai bus dėl Lietuvos tryp-
čiojimo vietoje priversti atsisakyti lie-
tuviško paso ir pasiprašyti kitos šalies
pilietybės. Kas galėtų paneigti, kad
šiems žmonėms ateityje nereikės vizų
į Lietuvą, kad galėtų grįžti į Tėvynę,
pavyzdžiui, dėl sentimentų ar aplan-
kyti tėvų ar giminaičių.  Juk niekas
dar negali pasakyti, kuo ir kaip baig-
sis ,,Brexit”.

Romas Šileris – gimė Tauragėje,
1959 metais kaip ,,vokietukas” išvyko į
Vakarų Vokietiją, kur baigė vokiečių vi-
durinę mokyklą, metus lankė Vasario
16-osios gimnaziją. 46 metus dirba vo-
kiečių bendrovėse. Nuo gimnazijos lai-
kų bendradarbiauja lietuviškoje spau-
doje. Daugiau nei 30 metų buvo Frank-
furt Lietuvių Bendruomenės pirminin-
kas, prieš tai metus Bonn-Kioln. Nuo
1968 metų Lietuvos ir vokiečių social-
demokratų partijos narys.

lsdo.lt
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Ieškome kvailiausių 
idėjų
GINTARAS VISOCKAS

Europos Sąjungos (ES) parla-
mento pirmininkas Antonio Ta-
jani viešai prabilo apie atsira-

dusį pavojų Europos vienybei. Šį neri-
mą neva paskatino Katalonijos įvy-
kiai. ES vadovybė nuoširdžiai bijo,
kad po dirbtinai ar natūraliai pakurs-
tyto Katalonijos siekio atskilti nuo Is-
panijos vis daugiau mažųjų Europos
tautų svajos apie atsiskyrimą. 

Žinoma, taip nebūtinai nutiks. Ir
vis tik blogas pavyzdys – užkrečiantis.
Žiūrėk, jau kai kurios itališkos sritys
nedrąsiai įvardina norą išsivaikščioti,
bylodamos apie įmanomą Italijos by-
rėjimą. Tai reiškia, kad įvairiaspalvė,
įvairiakalbė Europa taps dar marges-
nė.

Viena vertus, – gražu, kai daug
spalvų. Bet juk Briuselio tikslas – kitas.
Kuo mažiau pustonių ir potėpių! Jau ir
taip sunku suvaldyti margąją Europą.
O jei joje atsiras naujų smulkių žaidė-
jų, tegul net su mažomis ambicijomis,
pirmininkui  A. Tajani taps žymiai sun-
kiau valdyti Europos namus. Daugiau
darbo, didesnis galvos skausmas, dau-
giau posėdžių. Juolab kad nuolat skal-
dantis galimas subyrėjimas iki pat pa-
matų. 

Kad Europai nepatartina skaldytis,
nes ji ir taip sunkiai suvaldoma, – tik-
ra tiesa. ES parlamento vadovą galima
užjausti. Jo nerimas – suprantamas. Vy-
raujant išsiskyrimo tendencijoms sun-
kiai tebelipdomas Europos projektas
vieną gražią dieną neatlaikys išcent-
rinių jėgų – subyrės į smulkius šipu-
liukus. Beje, Europos rūmų žlugimas
taptų katastrofa visiems europiečiams.
Bet labiausiai pakenktų tikriausiai
patiems mažiausiems. Pavyzdžiui, Bal-
tijos šalims. Tad įžvalgūs lietuviai, lat-
viai ir estai turi siekti Europos klestė-
jimo. 

Tačiau nerimą kelia keistas ES
parlamento šeimininko tonas – jis be-
sąlygiškai palaikąs Ispanijos poziciją
neleisti Barcelonai atsiskirti nuo Mad-
rido. Neleiskite, drauskite, kritikuokite.
Galų gale – sodinkite į kalėjimus. Bet
jei A. Tajani yra sąžiningas demokra-
tas ir įžvalgus politikas, matantis šiek
tiek toliau, nei nuosava nosis, jis pri-
valo aiškintis, kodėl katalonai panoro
atsiskirti. Jei ES parlamento lyderis –
tikras lyderis, tai jis privalo analizuo-
ti, ką galima padaryti, kad katalonai ne-
norėtų atsiskirti. Sveikas protas bylo-
tų štai taip: visi ieškokime būdų, kurie
katalonus paverstų nuoširdžiausiais
Ispanijos vienybės šalininkais. 

Deja, parlamento vadovo  kalbėji-
mo manie ra leidžia, kad niekas iš ES
vadovybės tokių priemonių greičiau-
siai neieškos. Spėju, kad bus judama
lengviausiu keliu – sukurps dar vieną
rezoliuciją, dar vieną įstatymą. O kad
gyvenimas klostosi nebūtinai taip,
kaip nubrėžta konstitucijose, ES va-
dovui – nusispjauti? Kam derės versti
kaltę, jei ES vis tik subyrės? Aršiau-
siems Katalonijos separatistams ar
primityvius, netinkamus sprendimus
priėmusiai  Tajani komandai?

Nenoras kalbėtis, nenoras derėtis
– bloga taktika. Bet bloga taktika kal-
bėtis vien dėl kalbėjimo. Tik apsimes-
ti, kad ieškai išeičių, – taip pat blogai. 

Ką turiu omenyje? Lietuvoje pa-
skelbta vieša kampanija dėl vizijų apie
geresnę Lietuvos ateitį. Gražu? Pra-
sminga? Atvirai kalbant, belieka tik
stebėtis – iš kur tiek daug paviršuti-
niškumo? Sakykim, atlikėjas, muzi-
kos prodiuseris ir dainų atlikėjas Sta-
nislovas Stavickis-Stano tinklalapyje
delfi.lt ragino reguliariai organizuoti
tolerancijos vakarienes, kur kartu prie
vieno stalo susėstų nesutaikomi prie-
šininkai. Suprask, prie tokio stalo nuo-
širdžiai pasiginčyti galėtų mirtini prie-

šininkai – globalistai ir tautininkai, tur-
čiai ir skurdžiai, antstoliai ir skoli-
ninkai... Norima dar vienos Rūtos Ja-
nutienės laidos „Nuoga tiesa”, kur la-
bai daug skirtingų nuomonių triukšmo
ir labai mažai racionalaus grūdo?

Žinoma, dainininko idėja graži.
Sutinku: „nesugebėjimas išgirst vienas
kito yra skausminga Lietuvos proble-
ma”. Bet tegul muzikantas paaiškina,
kaip tai atlikti praktiškai? Pavyzdžiui,
kaip rasti bendrą kalbą su rašytoju,
poetu Sigitu Parulskiu, kuris tinkla-
lapiui  lrytas.lt pareiškė, esą jei Lu-
kiškių aikštėje bus pastatytas didingas
Vytis, tai šis paminklas jam primins so-
vietinį tanką? 

Štai konservatorių lyderis Gab-
rielius Landsbergis, pasisvečiavęs pas
Londono lietuvius, pareiškė, kad „be
plataus susitarimo nepajudės jokios re-
formos”. Teisinga pastaba. Bet jei ne-
žinai, kaip praktiškai pasiekti „platų
susitarimą”, kam beprasmiškai au-
šinti burną? Juk sveikas protas byloja,
kad nebus nei siauro, nei plataus su-
sitarimo. Nei užsienio, nei vidaus po-
litikos klausimais. Ko gi iki šiol nesu-
sitarei nei su valstiečiais – žaliaisiais,
nei su socialdemokratais, nei su libe-
ralais? Kaip ir anksčiau, taip ir dabar
vieni šauks, girdi, Rusija kelia grėsmę
Lietuvai, kiti tos grėsmės nematys.
Vieni įrodinės, kad Krašto apsaugai bū-
tina skirti 2 proc. nuo BVP, kiti dieva-
gosis, kad tai – pinigų švaistymas. Tre-
ti šauks, kad su Rusijos atstovais per
daug susibičiuliavęs parlamentaras

Mindaugas Bastys – tikras patriotas,
ketvirti jo veikloje įžvelgs neigiamų pu-
sių...

Galima guostis, esą Švedija dėl
pensijų reformos ginčijosi ilgus aš-
tuonerius metus, bet vis tik susitarė, ir
dabar jų pensininkai – sotūs, orūs,
laimingi. Galima guostis, esą Danija ne
iškart sukūrė mokesčių sistemą, kuri
turtingiausius priverčia daugiau at-
seikėti į bendrąją piniginę už mini-
malią algą uždirbančius. Tačiau Lie-
tuva dėl pensijų ir visų kitų gyvybiš-
kai svarbių reformų nesutaria jau
daugiau nei du dešimtmečius, ir ne-
panašu, kad susitars, nes mes ben-
drojo vardiklio ieškome keistai – Lie-
tuvoje nuomonės labai skirtingos, la-
bai priešingos.

Tas pats G. Landsbergis sako:
„Lietuvai reikalinga mokesčių siste-
ma, kuri skatintų norą dirbti ir padėtų
užsidirbti”. Pritariame. Bet kaip tai
padaryti konkrečiame Lietuvos Seime,
kur daugumą, kaip tyčia, visuomet
turi tik tie, kurie nesuinteresuoti nei
mažinti socialinės atskirties, nei įves-
ti sąžiningesnių mokesčių? Ar kon-
servatorių lyderis prižada, kad šios ka-
dencijos metu deramai sutvarkys mo-
kesčių sistemą? Juk turi užtektinai
gausų būrį bendražygių. Net jei bū-
čiau didžiausias optimistas, – netikė-
čiau. 

Štai konservatorius Žygimantas
Pavilionis šaukia, kad tik dviguba pi-
lietybė padėtų išsaugoti svetur emig-
ravusius lietuvius, tuo tarpu filosofas

Arvydas Juozaitis teigia, kad dviguba
pilietybė dar labiau paskatins emig-
raciją ir tuo pačiu – visos lietuvių
tautos nykimą. 

Štai „Luminor” banko vyresnysis
ekonomistas Žygimantas Mauricas
rašo, jog „norintys sąžiningai gyventi
ir mokėti mokesčius, kurti vertę yra
spaudžiami į kampą, verčiami tapti nu-
sikaltėliais prieš savo valią”. Seniai ži-
nome. Bet kodėl ekonomistas nerašo,
kaip padaryti, kad mes, sąžiningieji,
nebūtume stumiami į kampą?

Žodžiu, Lietuvoje pažerta gausybė
gražių idėjų – statykime stadioną, rū-
pinkimės vaikais, burkime naują ko-
misiją Migracijos reikalams anali-
zuoti, kurkime principingus ir sąži-
ningus teismus, tapkime nepakantūs
tiems, kurie vengia mokėti mokes-
čius, rinkime į Seimą korupcijai at-
sparius politikus, vykime lauk valdi-
ninkus ir biurokratus, kurie nemoka
dirbti be instrukcijų, suteikime suk-
čiams trijų mėnesių amnestiją, o tada
atverskime naują puslapį... 

Tik  kokia  tikroji  šių  idėjų  ver-
tė?

Mažumėlę palaukime ir pamaty-
sime. Lapkričio 20-ąją visos idėjos Lie-
tuvai bus įvertintos, sugrupuotos. Ko-
misija žada atrinkti 500 svarbiausių,
aktualiausių. Bet kam tiek daug? Juk
Lietuvai, kad ji klestėtų, užtenka vos
kelių: sąžiningai ir protingai suregu-
liavus ekonomiką (kad turtuoliai į
biudžetą atseikėtų daugiau nei var-
guoliai, bet vis tik nebūtų priversti dėl
per didelės mokesčių naštos verslo
perkelti į užsienį), emigracijos prob-
lemos nebeliktų arba ji sumažėtų. O tai
reiškia, kad silptų ir pavojus nutautė-
ti, ir vaikų greičiausiai daugiau au-
gintume, ir laimingesni taptume.

Tereikia žinoti vienui vieną konk-
retų receptą – kaip sureguliuoti fi-
nansus šioje konkrečioje žemėje, vis
dar Lietuva vadinamoje. 

Seimo rūmuose spalio 25 dieną surengtame iškil-
mingame minėjime, skirtame Lietuvos Respub-
likos Konstitucijos 25-mečiui paminėti, Prezi-

dentė Dalia Grybauskaitė savo sveikinime pažymėjo,
kad mes nepamiršome nei tos dienos, nei savo asme-
ninio apsisprendimo reikšmės ir svorio. 

„Tai buvo dar
vienas nuoseklus
žingsnis įtvirti-
nant Kovo 11-osios
Aktą, ir dar vie-
na žinia pasauliui,
kad Lietuva, iš-
trūkusi iš okupa-
cijos, sugrįžta
kaip demokratiš-
ka ir teisinė vals-
tybė”, – rašoma
Seimo pirminin-
ko Viktoro Pra-
nckiečio perskai-
tytame Preziden-
tės sveikinime. 

Seimo pirmi-
ninkas pabrėžė,
kad Konstitucija

yra valstybės pagrindas, politinių jėgų ir tautos sutartis. 
„Konstitucija yra gyvas, dinamiškas, laikmečio

koreguojamas dokumentas, padedantis siekti valstybės
strateginių tikslų. Ji kinta visai tautai susitelkus ir pa-
reiškus nuomonę. Tai rodo įgyvendinti LR narystės eu-
roatlantinėse organizacijose siekiai. Šiandien vėl dis-
kutuojame apie Konstitucijos pataisas. Dėl tiesioginio
piliečių kreipimosi į Konstitucinį Teismą galimybės nu-
matymo gali spręsti Seimas – tai būtų didelis žingsnis,

sudarantis galimybę piliečiams ginti savo teises. Tačiau
dvigubos pilietybės klausimas gali būti išspręstas tik
visuotinio referendumo būdu. Už tai prieš 25 metus bal-
savo 75 proc. LR piliečių. Tikiu, kad šiandien LR Kons-
titucija pasitiki visi Lietuvos žmonės”, – teigė V. Pra-
nckietis.

Sveikindamas su Konstitucijos gimtadieniu Kons-
titucinio Teismo (KT) pirmininkas Dainius Žalimas pa-
žymėjo, kad šiandieninė mūsų Konstitucija garantuo-
ja laisvę ieškoti, kritikuoti ir klysti, tačiau nepamirš-
tant savo atsakomybės. 

„Nes Konstitucija – tai ne tik laisvė, bet ir morali-
nis bei teisinis įsipareigojimas nelikti abejingiems, kai
šiurkščiai pažeidžiama teisės viršenybė, tarptautinė tei-
sė, paminamos žmogaus teisės ir demokratijos verty-
bės”, – kalbėjo KT vadovas. 

D. Žalimas atkreipė dėmesį, kad KT negali iš-
spręsti politinių klausimų ir priimti sprendimų, ku-
riems reikalinga politinė valia.

„Tokiu pavyzdžiu gali būti daugybinės pilietybės
klausimas, kurį Konstitucinis Teismas aiškino jau ne
vieną kartą ir ne kartą pabrėžė, kad norint pakeisti be-
veik šimtametę konstitucinę tradiciją dėl daugybinės
pilietybės ribojimo yra būtinas atitinkamas referen-
dumo keliu priimtas sprendimas. Tačiau kaip konkre-
čiai suformuluoti tokiam referendumui teiktiną klau-
simą – politikų atsakomybės reikalas”, – sakė KT pir-
mininkas.

Minėjime taip pat kalbėjo LR Konstitucijos 2017
metų egzamino nugalėtoja Panevėžio r. Krekenavos My-
kolo Antanaičio gimnazijos mokinė Diana Naudžiūtė,
2007–2010 m. Lenkijos Seimo maršalka, 2010–2015 m. ėjęs
Lenkijos Respublikos prezidento pareigas Bronislaw Ko-
morowski ir kiti svečiai. 

ELTA

Minėjime kalba KT pirmininkas Dainius
Žalimas.           Dainiaus Labučio nuotr.

Iškilmingai paminėtas LR Konstitucijos 25-metis
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

VAIDA LOWELL

Šį rudenį Maine valstijoje duris atvėrė
nauja lituanistinė mokykla „Švyturėlis”.
Prieš žengiant šį žingsnį metus vyko
bandomasis laikotarpis. Jaunieji tėve-
liai norėjo įsitikinti, ar bus pakankamai
norinčių atvažiuoti į pamokas užsi-
ėmimai. 

Aktyvios mamytės visus metus
pačios ruošė programėles ir
vedė pamokas. Naujos mokyk-

lėlės „Švyturėlis” vadovė Estera Ci-
parytė-MacDonald džiaugiasi: „Smagu
buvo suburti lietuviškas šeimas, tad
šiemet nusprendėme mokyklėlę įkur-
ti oficialiai. Užregistravome devynias
šeimas, pasirašėme steigimo protoko-
lą ir nusiuntėme JAV Lietuvių Ben-
druomenės (LB) Švietimo tarybai. Da-
bar esame oficiali lietuviška mokyk-

Maine valstijoje gyvuojantis
„Lithuanian Heritage Club”
Rumford mieste kasmet or-

ganizuoja lietuvišką pikniką, į kurį su-
sirenka lietuviai, lietuvių kilmės ir lie-
tuviška kultūra besidomintys žmonės.
Rugsėjo 16 dieną vaizdingoje Black

kalno slidinėjimo kurorto aplinkoje
vykusiame piknike buvo galima para-
gauti daug skanių lietuviškų patieka-
lų, dalyvauti loterijoje, pasiklausyti
muzikos ir pabendrauti.

„Draugo” info

Maine sužibo „Švyturėlis”

Maine valstijoje duris atvėrė lituanistinė mokykla „Švyturėlis”. Viduryje – mokytoja Ra-
munė Bulmer. Jai iš kairės – muzikos mokytoja Laimutė Žukienė. 

piešinius konkursui „Lietuva mano
širdyje”. Buvo smagu pasimatyti po va-
saros. Po pamokos dar pasilikome pa-
sišnekučiuoti prie užkandžių. Kol vai-
kai žaidė, mes aptarėme kitų pamokų
planą.  

Kokia numatyta programa šiems moks-
lo metams? 

JAV LB Švietimo taryba yra pa-
rengusi mokslo planus lietuviškoms
mokyklėlėms, tad šiais metais prog-
ramą gavome iš Švietimo tarybos. Dau-
guma mūsų vaikučių yra ikimokykli-
nio amžiaus, jiems yra sudaryta labai
gera programa.

Kur vyksta pamokos? 
Kol kas pamokos vyksta pas vai-

kučius namuose, bet kai Kennebunk-
porto miestelyje bus baigta statyti bib-
lioteka, rengsime pamokas ten. 

Kiek ir kokio amžiaus vaikų lanko
mo kyklą? 

Šiais metais turime apie dešimt
vaikų ir jų amžius yra nuo 2 iki 10
metų. Vyresni padeda mokytojai, bet
stengiamės programą paruošti, kad
būtų įdomu visiems – ir jaunesniems,
ir vyresniems. 

Ko reikia norintiems pradėti lankyti mo-

kyklą? 
Suraskite mus „Facebook” inter-

neto paskyroje, kad žinotumėte, kada
vyksta pamokos, ir tiesiog atvažiuokite.
Visų visada labai laukiame. Mūsų ne-
daug, todėl visada smagu pamatyti
naujų veidų. 

Ko palinkėtum mokyklėlei, tėve-
liams ir vaikučiams naujų mokslo metų
proga?

Noriu nuoširdžiai padėkoti mūsų
muzikos mokytojai Laimutei Žukienei,
kuri mūsų pamokėlėms suteikia labai
geros energijos, mus moko ir linksmi-
na lietuviškomis dainomis. Taip pat no-
riu padėkoti mokytojai Ramunei Bul-
mer, kuri šiais metais sutiko vesti pa-
mokėles. Laimutė ir Ramunė aukoja
savo laiką be jokio užmokesčio, nes kol
kas už pamokėles mes neimame jokio
mokesčio. 

Linkiu tėveliams ir vaikučiams,
kad visada atsirastų noro ir laiko at-
važiuoti į mūsų pamokėles, o po pa-
mokėlių ir toliau diegti lietuviškas
idėjas, kalbą ir tradicijas savo namuo-
se. Tikiuosi, kad mūsų mokyklėlė plė-
sis, augs ir kad mums visiems užteks
jėgų ir užsidegimo ją puoselėti. 

Ačiū už pokalbį ir linkime mokyklėlei
augti ir stiprėti!

lėlė”. Ta proga ir kalbiname Esterą Ci-
parytę-MacDonald.

Kaip ir kam kilo idėja įkurti lituanisti-
nę mokyklėlę Maine valstijoje? 

Kai Maine valstijoje buvo įkurta
JAV LB apylinkė „Atlantas”, kelios

mamytės pradėjo kalbėtis apie lietu-
viškos mokyklėlės steigimą. Bando-
mąją pamoką suorganizavome praėju-
sį birželį ir susirinkome trys šeimos –
praktiškai tik organizatoriai. Tuo metu
suabejojome, ar pavyks mums įgyven-
dinti šią idėją. Gerai, kad nenuleidome
rankų. Rugsėjo mėnesį vyko kita pa-
moka, ir jau turėjome daugiau vaiku-
čių. Po truputį subūrėme devynias šei-
mas. 

Kaip gimė mokyklėlės vardas? 
Visos mamytės siūlė vardus. No-

rėjome, kad būtų susijęs su jūra, nes ir
Lietuva, ir Maine valstija yra prie jūros
ir vandenyno. Kažkas pasiūlė „Švytu-
rėlį”, ir visiems labai patiko. 

Prieš žengiant šį žingsnį, kokie buvo pa-
siruošimo darbai? 

Mums reikėjo surinkti ne mažiau
kaip keturias šeimas, išsirinkti mo-

kyklos direktorių, tėvų
komitetą, pasirašyti stei-
gimo protokolą ir jį nu-
siųsti JAV LB Švietimo
tarybai. Tada gavau at-
sakymą, kad mes jau esa-
me Amerikos mokyklė-
lių sąrašuose. 

Kada šiemet prasidėjo
mokslo metai ir kiek jie
truks? 

Mokslo metai prasi-
dėjo rugsėjo 17 dieną. Pa-
mokas vesime vieną kar-
tą per mėnesį iki birželio
mėnesio.

Kokia buvo naujų
mokslo metų šventė?

Pirmai pamokėlei ir
mokslo metų atidarymo
šventei susirinkome pas

vieną iš mūsų mamyčių. Pasveikinome
mokytojas Ramunę Bulmer ir Laimu-
tę Žukienę, pasidalijome įspūdžiais iš
Lietuvos, nes daug kam teko ten nu-
skristi vasarą, giedojome Lietuvos him-
ną, dainavome daineles. Vaikai sužinojo
apie mūsų vėliavos spalvas ir kūrė

Lituanistinės mokyklos „Švyturėlis” archyvo nuotr.

Rudens piknikas skleidžia lietuvišką paveldą

Piknike buvo galima sutikti JAV Lietuvių Bendruomenės Maine apylinkės „Atlantas” na-
rių. Iš kairės: Rob Podoski, Paulius Buta, Giedrė Butienė ir Laimutė Žukienė.

Saldaus stalo  puošmena  – lietuviškas ša-
kotis.        Kristinos Baltrašiūnaitės-Podoki ir 

Giedrės Butienės nuotraukos
Piknike galima paragauti įvairių lietuviškų
patiekalų.
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Broliai pranciškonai Carlo Bertagnin ir
Paulius Vaineikis ikonografijos kursus
pasauliečiams organizuoja jau 21 metus.
Pirmą kartą tokį kursą JAV jie vedė
prieš 15 metų, o šį rugsėjį kursus ame-
rikiečiams surengė jau septintą kartą.
„Šiemet nusprendėme rengti kursus
Kennebunko vienuolyno 70 metų jubi-
liejaus proga, taip atsidėkojant Maino
valstijos vyskupui, kuris prieš 70 metų
leido broliams įsikurti Rytinėje pakran-
tėje”, – paaiškino vesti kursų iš Lietuvos
atvykęs brolis Paulius Vaineikis, OFM.

Graikų kalbos žodis eikon reiškia
atvaizdą. Krikščioniška ikonos
samprata – tai Apreikštųjų tie-

sų, slėpinių liturginis atvaizdas, skir-
tas Dievogarbai ir asmeninei maldai.
Ikona yra paveikslas ant medinės len-
tos, padengtos drobe ar gipso gruntu,

tapytas natūraliais pigmentais, su-
maišytais su kiaušinio tryniu. Aureo-
lei ir fonui naudojami gryno aukso
lakšteliai.

Per 20 metų patirties turintys
pranciškonai yra vieni iš nedaugelio
profesionalių ikonografų pasaulyje.
Brolis Carlo Bertagnin ikonografijos
mokslų sėmėsi Italijoje – Venecijoje ir
Trento, o brolis Paulius Vaineikis – Lie-
tuvoje, Kaune. Jie ne tik tapo ikonas ir
jomis puošia bažnyčias, bet ir yra įkū-
rę pirmąją Lietuvoje ikonografijos mo-
kyklą.

Šių metų dešimties dienų kurse
Kennebunke rugsėjo 19–29 dienomis
dalyvavo 10 žmonių net iš 7 JAV vals-
tijų, iš kurių pusė dalyvavo jau antrą
kartą. Ateinančiais metais ikonogra-
fijos mokymai vyks Kretingoje, Lietu-
voje.

„Draugo” info

Broliai pranciškonai 
vedė ikonografijos kursus

Rugsėjo 24 dieną, sekmadienį, Floridoje,
Šv. Kazimiero pranciškonų misijoje,
buvo atšvęstas kunigo Bernardo Ta-
laišio kunigystės 65-erių metų jubilie-
jus. Kunigas Bernardas Talaišis jau ke-
turiolika metų patarnauja St. Pete Be-
ach lietuvių bendruomenei.

„Dėkoju tėvui Benediktui Jur-
čiui OFM ir visiems lietu-
viams pranciškonams, kurie

2003 metais pakvietė mane į Šv. Kazi-
miero lietuvių misiją Floridoje. Tai pui-
ki pamaldžių, stropių katalikų ir lie-
tuvių patriotų bendruomenė, kuriai va-
dovauju jau 14 metų. Labai jai dėkin-
gas. Dievo meilė ir vienybė tebūna vi-
sada su mumis. Telaimina mus Die-
vas!” – renginio leidinyje sakė kunigas

Bernardas Talaišis.
Jubiliato pasveikinti atvyko Ma-

žesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv.
Kazimiero provincijos ministras bro-
lis Algirdas Malakauskis OFM, pro-
vincijos vikaras Andrius Nenėnas
OFM ir provincijos definitoriai: broliai
Gediminas Numgaudis OFM, brolis
Julius Sasnauskas OFM, Evaldas Da-
rulis OF ir Andrius Dobrovolskas
OFM. Po šv. Mišių aukos vyko šventi-
niai pietūs. Brolis Algirdas Mala-
kauskis brolių vardu pasveikino ku-
nigą Bernardą Talaišį, įteikdamas jam
popiežiaus Pranciškaus apaštalinį pa-
laiminimą.

Mažesniųjų brolių ordino 
Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos 

ir „Draugo” info 

Įspūdingas tarnystės Dievui jubiliejus

Dešimties dienų kursuose dalyvavo 10 žmonių net iš 7 valstijų.
Pauliaus Vaineikio archyvo nuotr.

Kunigas Bernardas Talaišis (v.) paminėjo 65-erių metų kunigystės jubiliejų.
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos archyvo nuotr.

Visi kartu – didelė jėga!

Atkelta iš 1 psl.

Aukcione buvo pasiūlyta daug
vertybių, kainos vis kilo ir kilo. Da-
lyviai buvo laimingi, nes  nusipir-
ko tai, ką norėjo: knygą, paveikslą,
mokinių piešinius, bilietą į spek-
taklį ar gavo paslaugą. Svarbiausi
vakaro tikslai buvo įgyvendinti:
pabuvome drauge, pabendravome ir
surinkome lėšų Lietuvių mokyklos
Vašingtone reikmėms. Už surinktas
lėšas mokykla ketina pirkti kom-
piuterių ir siūti tautinius kostiu-
mus jauniausių klasių mokiniams.
Norime, kad 2018 m. atkurtos Lie-
tuvos valstybės šimtmetį visi mo-
kyklos mokiniai švęstų, vilkėdami
tautiniais kostiumais. Džiaugia-
mės ne tik puoselėdami savo kalbą,
tradicijas ir kultūrą, bet ir augin-
dami Lietuvos patriotus. Manome,
kad gražiais darbais visa mokyklos
bendruomenė prisidedame prie
Lietuvos valstybingumo išlaiky-
mo.

Renginį vedė aktorė Renata Lo-
man. Vakaras buvo gražus ir sėk-
mingas, todėl nuoširdžiai džiau-
giamės ir dėkojame kiekvienam,
prisidėjusiam prie renginio ruoši-

mo ir įgyvendinimo. Mokyklos ben-
druomenė dėkoja Kazickų šeimos
fondui, kuris pažadėjo padvigu-
binti iki 1 000 dol. renginio metu su-
rinktas lėšas. Dėkojame dosniam rė-
mėjui, nepanorusiam viešai skelb-
tis,  kuris jau padvigubino iki 2 000
dol. vakaro metu surinktas lėšas.
Mokyklos bendruomenėje neatsi-
rado nė vieno abejingo, todėl vakaro
paramai suradome nemažai rėmė-
jų, kuriems esame labai dėkingi –
tai ,,Biergarten House” (Ingrida ir
Artūras Vorobjovai), Art Real Es-
tate Group  (Vaida ir Artūras Lič-
kūnai), Keller Williams,  Gabro
Printing and Graphics,  Advanced
Design and Construction Company.
Nuoširdžiausiai dėkojame LR am-
basadai už svetingumą – galimybę
renginį organizuoti šiose patalpose,
mokyklos tarybai už finansinę pa-
ramą, tėvams, mokytojams bei vi-
siems vakaro dalyviams ir rėmė-
jams už vakarui dovanotas paslau-
gas bei produktus. Mes visi kartu
galime nuveikti daug gero.

Erika Vėberytė – mokyklos 
paramos vakaro organizacinio

komiteto pirmininkė.

Iš k.: aktorė Renata Loman ir  Erika Vėberytė su renginio viešniomis.

Šokių aikštelėje karaliauja vyrai.

Lietuviškos sutartinės sužavėjo svečius. Trygve Olson nuotraukos
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Man gimus 1992 m., Lietuva jau buvo
žengusi pirmąjį žingsnį atkurtos ne-
priklausomybės kelyje. Aplinkoje, ku-
rioje augau, nuolat girdėdavau kokius
vargus, represijas bei priespaudą mūsų
valstybė išgyveno XX a. Brendimas ne-
priklausomoje valstybėje, daugiau ar
mažiau, sudėliojo pilietiškumo, de-
mokratijos ir meilės tėvynei pamatus
kiekvieno jauno žmogaus galvoje. Ta-
čiau naujajame tūkstantmetyje Lietuvos
švietimo sistemą pasitiko nauji iššūkiai
– Z karta (gimę nuo 2003 m.) – kitokio
mąstymo ir būdo vaikai, kurie yra arti-
mesni technologijai ir naujovėms. Šiuo
metu svarbiausiu dalyku tapo Lietuvos
švietimo sistemos prisitaikymas prie šios
kartos ugdymo, kurio dalimi tapau ir aš.

Mokykloje mane domino įvairūs
dalykai, o istorija buvo mėgsta-
miausia pamoka, kuri man se-

kėsi geriausiai. Turėjau ir tebeturiu
puikią atmintį veidams, vardams, da-
toms, todėl pasirinkau istoriją kaip stu-
dijų objektą. Baigęs bakalaurą, tapau
istorijos mokytoju, o toliau pasirinkau
studijuoti politikos mokslus. Kadangi
magistro studijos vyko vakarais, dar-
bas mokykloje buvo mano pagrindinis
pajamų šaltinis. Darbe labiausiai no-
rėjau padėti keistis mokyklos ben-
druomenei, adaptuotis prie moder-
nios aplinkos ir iššūkių. Atsakomybė,
kantrybė ir kūrybingumas – šios žmo-

gaus savybės, manau, yra svarbiausios
mokytojo profesijoje. Pilietiškos, sa-
varankiškos ir kritiškai mąstančios as-
menybės formavimas tapo pagrindiniu
siekiu mano mokymo procese, šių sa-
vybių ugdymas yra itin svarbus šiuo-
laikiniame informaciniame amžiuje. 

Pasirinkimas atlikti praktiką Lie-
tuvių mokykloje Vašingtone yra
puiki galimybė prisidėti prie

lietuvių išeivijos vaikų pilietinio ug-
dymo, suteikiant istorinių žinių apie
Lietuvos valstybę, jos santykius su
JAV. Ugdydamas mokinius, keičiuosi ir
pats. Per pirmąjį mėnesį spėjau daug
ko išmokti, teko prisitaikyti prie mo-
kinių amžiaus ir jau turimų gebėjimų
bei potencialo tobulėti. Pažintys su
Washingtono lietuviais leido suvokti
čia vyraujantį gyvenimo būdą, žmonių
lūkesčius ir jų ryšį su Lietuva. Labai
nustebino Washingtono Lietuvių Ben-
druomenės narių, mokyklos kolektyvo
bei tėvų bendradarbiavimas, kuriant
patrauklią, patriotinę aplinką vaikų ug-
dymui, kadangi sukurta lietuviška at-
mosfera leidžia pasijusti kaip tėvynė-
je, tai kartais visiškai pasimiršta, kad
Lietuva yra kažkur toli už vandenyno.
Būdamas čia, aš supratau, kad atlikti
pareigą savo šaliai galima ir esant toli
nuo jos, svarbu užmegzti egzistencinį
žmogaus ir tėvynės dvasinį ryšį bei jį
puoselėti.

Istorijos mokytojas 
Povilas Misevičius

MANO LIETUVA

Istorijos mokytojas Povilas Misevičius su mokiniais. Mokyklos archyvo nuotr.

Pilietiškumas ugdo asmenybę

VASAROS ĮSPŪDŽIAI

Vasarą mes skridome į Libaną ap-
lankyti mano senelių (tėtuko tė-
velių), 12 pusseserių ir pusbrolių,

ir mūsų draugų. Libane buvo labai
karšta, bet gražu. Mes dažnai maudė-
mės ir valgėme daug ledų. Man labai
patiko keltis į kalną keltuvais. Libanas
kaip ir Lietuva, prasideda  ,,L” raide,
tik Viduržemio jūra daug šiltesnė nei
Baltijos.  Aš jau vėl laukiu kelionės.
Kitą vasarą keliausime į Lietuvą.

Talija Koubayati
(6,5 m.) 

VASAROS NUOTYKIAI

Vasaros nuotykiai patys smagiau-
si, jei leidi laiką su draugais ir šei-
ma. Mūsų vasaros nuotykiai pra-

sidėjo vieną ankstų rytą 7.00 val.
Mama ir tėtis jau buvo atsikėlę. Mes su
sese prabudome ir, greitai papusry-
čiavę, pasiruošėme kelionei. Pasiėmė -
me pačius reikalingiausius daiktus,
kad kelionė neprailgtų. Tai buvo mėgs-
tamiausias žaislas, mėgstamiau sia
knyga, sąsiuvinis piešti, dienoraš tis ir
audio knygos. 

Aštuntą valandą jau važiavome. Ir
tokio režimo laikėmės visas aštuonias
dienas, kurias keliavome. Aplankėme
Marylando, Pennsylvanijos, Ohio, Mi-
chigano ir Wisconsino valstijas. Penn-
sylvanijos valstijoje pamatėme di-
džiausią pasaulyje arbatinuką. Jis iš-
didžiai puikavosi dviejų kelių sankry-
žoje, bet neatrodė, kad būtų dažnai
lankomas turistų. Ohio valstijoje ap-

NORIU PAPASAKOTI

Talija Koubayati.
Aistės Ray/Bee Me Photo nuotr.

Sesės Kaja ir Ula.   Šeimos archyvo nuotr.

lankėme amerikietiško futbolo žvaigž-
džių muziejų, rokenrolo žvaigždžių
muziejų, senųjų karuselių muziejų ir
nepaprastai gražų skulptūrų ir sodų
parką. Michiganas mus pasitiko lietu-
mi, ir jau manėme, kad į Mackinac salą
nepakliūsime. Mat į ją reikia keltis
keltu. Lyjant kilo didelis vėjas ir bangos
nesudarė sąlygų į salą keliauti laivu.
Mums teko net užsukti į vietinę par-
duotuvę, nusipirkti striukes. Tačiau
nušvito saulė ir pavakary mes aplan-
kėme salą, kurioje vienintelė trans-
porto priemonė – tai arkliu traukiama
karieta. Sala nėra didelė, todėl daugelis
žmonių tiesiog vaikšto pėsčiomis. Kaž-
kada ši sala buvo karinė tvirtovė, o da-
bar tiesiog kurortas. Wisconsin valsti-
joje aplankėme Green Bay miestą. Šia-
me mieste gyvena ir treniruojasi mano
tėčio mėgstamiausia amerikietiško fut-
bolo komanda „Green Bay Packers”. To-
dėl gerą pusdienį praleido me „Green
Bay Packers” stadione. Buvo tikrai įdo-
mu apsilankyti ne tik spaudos atstovų
ložėje, bet ir nusileisti į pačią futbolo
aikštę.

Mūsų kelionei einant į pabaigą,
Wisconsin Dells mieste pasidžiaugė-
me vandens parku bei pamatėme ypa-
tingą vandens slidžių šou. Jau sutemus
stebėjome nepaprastus akrobatinius
triukus vandens slidėmis. Atrodė, kad
akrobatai šliuožia vandens paviršiumi
be jokių pastangų ir net skraido ore. 

Nors kelionė truko tik aštuonias
dienas, ja pradėjome vasaros nuotykius.
Juos tęsėme ir sugrįžę namo, į Arling-
toną, lankydami Washingtono muziejus
ir parkus, žaisdamos su draugais ir
maudydamosi baseinuose. Tačiau pati
geriausia vasaros dalis buvo ta, kai lai-
ką leidome su šeima.

Ula Olson,
3 klasė

„Auk, žydėk, klestėk ir savo Tėvynę mylėk!” 
Stiebkimės, tieskime rankas į viršų lyg žali medžiai į dangų, aukime savo mintimis
ir tobulėkime savo dvasia, gerais darbais puoškime save ir garsinkime Tėvynę.

Redaktorės žodis 

Šis mėnuo mokykloje – bendravimo ir bendradarbiavimo metas.

Mokyklos bendruomenė nuveikė daug gražių darbų: klasių mo-

kiniai piešė paveikslus mokyklos paramos vakarui, dalyvavome

konkurse „Piešiame lietuvišką pasaką”, kuris yra bendro projekto „Bal-

tos lankos – juodos avys, kas išmano – tas jas gano” su Klaipėdos ko-

legija dalis, surengėme mokyklos paramos vakarą, auginome gražiausių

žodžių Lietuvai medį ir, žinoma, mokėmės, tikrinome žinias ir gebėjimus

testais, dainavome ir žaidėme. Buvome visi geri. 

Mokytoja Marija Dainienė
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Šių metų spalio 15 d. Lietuvių mo-
kykloje Vašingtone pradėjo dar-
bą pirmoji integruota lietuviškų

elektroninių knygų parduotuvė ir
skaityklė išmaniesiems įrenginiams
,,Milžinas” ir siekia įgyven dinti vie-
ną šios mokyklos tikslų – turėti mo-
dernią elektroninę lietuviškų knygų
biblioteką. 

Šios platformos dėka mokiniai,
lankantys lituanistinę mokyklą, turės
galimybę bet kuriuo laiku prisijung-
ti prie daugiau nei 1 300 knygų elekt-
roninių prieigų ir mokytis skaityti lie-
tuviškai, o mokykloje dirbantys mo-
kytojai galės ruoštis pamokoms ir
mo kyklos projektams.

Anot projekto vadovo Dainiaus
Bly no:  ,,Greitas gyvenimo tempas
šiais laikais riboja galimybes leisti lai-
ką su knyga. Be to, gyvenant užsie-
nyje, sudėtinga įsigyti leidinių lietu-
vių kalba. Tad esu tikras, kad gavę ne-
ribotą galimybę naudotis daugiau nei

1 300 knygų išmaniuosiuose įrengi-
niuose, bibliotekos lankytojai dar daž-
niau atsivers lietuviškų knygų pus-
lapius. O pats ‘Milžinas’ tokiu bū du
prisidės ir prie skaitymo skatinimo, ir
prie lietuvių kalbos puoselėjimo.”

,,Milžino” projektas sukurtas įmo-
nių grupėje „Alma littera grupė”.
Lietuvių mokyklos Vašingtone di-
rektorė Ilona Verbušaitienė mano:
,,Tai yra didžiulė galimybė visai mo-
kyklos bendruomenei rinktis ir skai-
tyti pačias populiariausias ir nau-
jausias knygas čia ir dabar. Reikia tu-
rėti tik planšetę arba išmanųjį tele-
foną. Nuoširdžiai dėkojame už šią
šią  nuostabią galimybę”. 

Skaitmenine biblioteka mokyklos
bendruomenė pradėjo naudotis nuo
šių metų spalio 10 dienos. 

Projektą  ,,Elektroninių knygų
biblioteka” remia Kazickų šeimos
fondas.

Mokyklos info

Lietuvių mokyklos Vašingtone bibliotekoje –
technologinės naujienos

SLYVAITĖS ISTORIJA

Kaimynų kieme buvo didelis sodas.
Vieną vasarą sodo medžiai apkibo
nuostabiais vaisiais. Prinoko obuo-

liai, kriaušės, slyvos kaip Rojaus sode.
Tas ruduo sodui buvo magiškas – visi
juto palaimą.

Bet kiekvienas sodas turi savo ne-
tobulumų. Ten, kampe, kur buvo tam-
su, stovėjo sena lūšna, supuvusiu stogu,
atsilupusiomis lentelėmis. Atrodė, kad
atėjo laikas ją nugriauti. Tik buvo vie-
na problema – po tuo stogu augo mažas,
jaunas slyvų medelis. Jam buvo tik
penkeri metai. Jeigu būtų griovę stogą,
būtų tekę paaukoti slyvos gyvybę. Kai-
mynai nusprendė statinio negriauti ir
leisti slyvai užaugti. Sunkūs metai
buvo tam medeliui: jis buvo silpnas, visi
kiti sodo medžiai iš jo juokėsi. Bet jis ne-
pasidavė, nes norėjo užaugti, būti stip-
rus, kaip milžinas, norėjo, kad šakelės
būtų tiesios, apsitempusios sveika žie-
ve, žodžiu, kad būtų geras slyvutės
charakteris. 

Metams prabėgus, medelis didžia-
vosi savo prinokusiais vaisiais. Jiems
jau buvo metas iškeliauti nuo medelio

į patiekalų universitetą. Slyvaitė pa-
laimino juos ir paleido. Ji lauks naujų
vaisių kitais metais.

Atėję kaimynai surinko slyvas ir
nusinešė namo. Iš jų iškepė slyvų py-
ragą, kurį patiekė ant rudens vaišių sta-
lo. Medelis žiūrėjo pro langą ir iš
džiaugsmo pradėjo leisti naujus ūg-
lius, kad kitais metais būtų gausesnis
derlius.

Kristupas Vorobjovas,
8 klasė

SODO VAISIŲ VIENYBĖ

Atėjo piktas Ruduo, nuspyrė apavą
nuo pavargusių kojų, atsigulė vi-
dury sodo ir pradėjo pūsti. Pūtė

stipriausias vėjas, Ruduo įmigo ir ne-
kontroliavo jo. Nuo tokio pašėlusio
pūtimo visas sodas nubudo, visos ša-
kelės drebėjo, visi vaisiai virpėjo.

– Obuolėliai, laikykitės už ran-
kų, – šaukė vienas raudonžandis. – Sly-
vos, slėpkitės po lapais, kriaušės, bė-
kite – vaikai ateina. Jie vaisius lazdo-
mis dažnai daužo nuo šakų.

Visas sodas šoko iš miego. Obuoliai
labai smarkiai laikėsi už šakų. Visi
maži vaikučiai obuoliukai verkė iš
baimės. Sodui buvo labai bloga diena
– visi suprato, kad atėjo Ruduo, todėl
visi vaisiai susivienijo.

Vėlai vakare, išėjus į lauką, sode
galima išgirsti besijuokiančius lai-
mingus vaisius. Bet kodėl jie laimingi?

Todėl, kad visi išgyveno, dabar jie
šoka, dainuoja ir linksminasi – puo-
tauja. Iš tiesų buvo pati laimingiausia
diena, kad viskas gerai baigėsi.

Karolina Ličkūnaitė, 
6 klasė

MOKINIŲ KŪRYBA
Įkvėpti Vytauto V. Landsbergio kūrybos mokiniai rašo:

KĄ MĄSTO SODO VAISIAI, RUDENIUI ATĖJUS

Kristupas Vorobjovas. 
Šeimos archyvo nuotr.

Karolina Ličkūnaitė. M-los archyvo nuotr.

OBUOLIAI

Vieną ankstyvą rytą sode gimė gra-
žus obelėlės vaikelis – obuolėlis Pet-
ras. Jis buvo apvalutis, geltonas, bet

dar silpnas. Didysis obuolys Kazimieras
Petrą auklėjo. Jie tapo gerais draugais.

Po metų Petras paaugo, bet vis dar
buvo mažiausias iš visų. Kazimieras dėl
to jį užjautė ir sugalvojo žaidimą, kad
linksmintų obuolėlį Petrą. Jie žaidė ir
žaidė, ir nepamatė, kai atbėgo vaikai.

Vienas vaikas lazda mojuodamas su-
mušė Petrą. Jis suriko iš skausmo ir kri-
to žemėn.

– Petrai! – sušuko verkdamas Kazi-
mieras. Jis matė, kaip sliekas suėdė
obuolį Petrą. Obuolys Kazimieras labai
liūdėjo, net nekovojo su stipriu vėju, nu-
krito ir išsitaškė. Gulėjo ir laukė, kol
sliekai suvalgys ir jį.

Tokia graudi obuolėlių istorija.

Izabelė Vilimas,
6 klasė

OBUOLIO MYKOLO MEILĖ

Vieną kartą gyveno obuolys Myko-
las ir slyva Steputė. Mykolas labai
mylėjo Steputę, nenuleido nuo jos

akių.
Kartą Steputė obuoliui tarė:
– Mykolai, aš matau kirminą.
Obuolys Mykolas neišgirdo, todėl

Steputė stuktelėjo jam į petį, ir per-
plyšo Steputės galva, bet gerai, kad tik
truputį.

Tada Mykolas paklausė:
– Mano mieloji, kas nutiko?
Taip jiems besikalbant, priėjo vai-

kas ir nuskynė Steputę. Mykolas liko
vienas, todėl verkė ir verkė, jis nenorėjo
gyventi ir nukrito nuo šakos. Gulėjo po
obelim ir vis verkė. Priėjo prie jo mo-
čiutė ir klausia Mykolą:

– Kas tau nutiko, ko verki?
– Mano Steputės nėraaa...
– Ar aš galiu tave suvalgyti arba

parnešti namo savo vaikams, nes mano
šeima neturi ko valgyti,  – kalbėjo mo-
čiutė.

– Paimk mane ir neškis namo. Ga-

lite suvalgyti mane, – sakė obuolys
Mykolas.

– Ačiū, – padėkojo močiutė ir jau
laikė obuolį rankose.

– Palauk, ežere yra labai skanaus
vandens. Atsigerk. Ir tegul Dievas tave
laimina, – pasakė Mykolas.

– Ačiū, ačiū, – tarė močiutė.

Patricija Pupinė, 
5 klasė

Patricija Pupinė.             M. Dainienės nuotr.

KRIAUŠĖ ANASTAZIJA

Ant šakos kabojo kriaušė Anastazi-
ja. Ji buvo graži ir laiminga. Bet
paskui atėjo baisus Ruduo.

– Kodėl taip labai šalta? Kodėl toks
stiprus vėjas? – paklausė Anastazija.

Bet paskui pati suprato, kad atėjo
šaltas Ruduo. Ji suriko visiems sodo
vaisiams:

– Laikykitės! Laikykitės!
Visi vaisiai pradėjo slėptis medžio

drevėje, bet ne visi galėjo tilpti. Anas-
tazija liko lauke su kitais netilpusiais
vaisiais. Ir staiga pamatė, kad artina-
si žmogus prie medžio. Jis nuskynė
kriaušę Anastaziją ir kitus vaisius.

Anastazija išsigandusi rėkia:
– Ėi, kur mus veži?
Bet, aišku, žmogus nieko nesupra-

to. Parnešęs padėjo juos prie visų kitų
vaisių. Anastazija buvo greta kriaušių,
su jomis susidraugavo, jautėsi laimin-
ga ir pradėjo nokti.

– Anastazija klausia draugių:
– Ką mes čia veikiame?

Kiti vaisiai atsako:
– Laukiame, kada būsime nupirkti.
Tuo metu kažkas pakėlė kriaušę

Anastaziją, o ji sušuko:
– Mane nupirko, mane nupirko!
Parnešė Anastaziją į šiltus namus

ir padėjo į gražią vazą prie kitų bliz-
gančių vaisių. Taip ši istorija baigėsi
laimingai.                      

Sofija Vorobjovaitė,
6 klasė

Sofija Vorobjovaitė.  M. Dainienės nuotr.

Iš k.: Patricija, Izabelė, Karolina ir Sofija.                                     M. Dainienės nuotr.
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LIETUVA IR PASAULIS

Parengė Vitalius Zaikauskas

Nuleisti kartelės dėl pilietybės negalima 
Vilnius (Prezidentūros info) –

Bandyti sumažinti referendumo kar-
telės dėl dvigubos pilietybės negalima,
yra kitas kelias – šiam klausimui su-
telkti politikus ir visuomenę, sako
Prezidentės Dalios Grybauskaitės vy-
riausioji patarėja Lina Antanavičienė.

„Dar kartą Konstitucinis Teismas
pasakė, kad norint pas mus įteisinti
dvigubą pilietybę, būtina priimti
sprendimą referendumu, t. y. tauta
turi išsakyti savo valią. Čia nieko ne-
tikėto kaip ir nebuvo, dabar kausi-
mas, kaip padaryti, kad tauta ateitų ir
savo valią išsakytų”, –  sakė patarėja.

Ji pabrėžė, kad bandyti sumažin-
ti itin griežtus reikalavimus referen-
dumui būtų klaida.

Pasaulio lietuviai baiminasi, kad
paskelbus referendumą dėl dvigubos
pilietybės įteisinimo, jis neįvyktų, nes
sprendimui priimti reikia ne tik dau-
giau kaip pusės piliečių dalyvavimo,
bet ir daugiau kaip pusės visų piliečių
balsų „už”.

„Tikrai ne, mes kalbame apie es-
mių esmę, pagrindinius pamatus, da-
bar pradėti išimti gabaliukais iš Kons-
titucijos vieną ar kitą nuostatą ir ban-
dyti ją pakeisti pritaikant (kitus rei-

kalavimus), aš manau, kad tikrai ne-
galima to daryti. Kelias yra kitas, su-
sitelkti visiems: politikams, visuome-
nei, tiek lietuviams gyvenančiams čia,
tiek užsienyje, ir siekti bendrais veiks-
mais, kad visi sudalyvautų”, – pabrė-
žė patarėja.

L. Antanavičienė taip pat teigė,
kad racionaliausia referendumą būtų
skelbti per prezidento rinkimus 2019
metais, nes Lietuvoje rinkėjų aktyvu-
mas įprastai didžiausias būna per pre-
zidento rinkimus.

Konstitucinis Teismas praėjusią
savaitę Seimo prašymu aiškindamas
savo ankstesnių nutarimų nuostatas
dar kartą paskelbė, kad dvigubos pi-
lietybės išplėtimas galimas tik refe-
rendumu pakeitus Konstituciją.

Konstitucijoje rašoma, kad išsky-
rus įstatymo numatytus atskirus at-
vejus, niekas negali būti kartu Lietu-
vos ir kitos valstybės pilietis. Konsti-
tucinis Teismas anksčiau yra pasakęs,
kad ši nuostata reiškia, jog dviguba pi-
lietybė negali būti paplitęs reiškinys,
todėl Konstitucijai prieštarautų dvi-
gubos pilietybės įteisinimas įstatymu
tiems žmonėms, kurie išvyko iš šalies
po nepriklausomybės atkūrimo.

Biržai (Savivaldybės info) – Rusija
pasmerkė Biržų rajono savivaldybės
sprendimą įrengti lenteles prie pa-
minklų sovietų kariams, rodančias,
kad ant monumentų iškalti užrašai ne-
atitinka istorinės tiesos.

Rusijos ambasada Lietuvoje tokį
sprendimą pavadino šlykščiu ir men-
kinančiu istorinę atmintį.

„Tai tikrai šlykštus sprendimas,
įžeidžiantis 970 karių, įskaitant ketu-
ris Sovietų Sąjungos herojus, žuvusius
1944 metais išlaisvinant šią Lietuvos
teritoriją nuo fašistinių Vokietijos įsi-
brovėlių, atminimą”, – teigiama pra-
nešime.

Ambasada nurodė, kad Biržų pa-
reigūnų sprendimą įvertins teisininkai.

Paaiškinamoji lentelė kol kas
įrengta vienoje sovietų kapavietėje
Nemunėlio Radviliškio miestelyje.
Šiais metais dar planuojama tokias len-
teles įrengti prie paminklų pačiuose
Biržuose ir Vabalninke.

Biržų politikai jau seniai svarstė,
kaip minėtose vietose nurodyti paaiš-
kinimus apie Sovietų Sąjungos indėlį
Antrajame pasauliniame kare ir po jo
vykusią Lietuvos okupaciją.

Pasak Biržų vicemerės Irutės Var-
zienės, spręsti problemą paskatino ar-
tėjantis Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetis.

„Aš manau, kad tos lentelės kaip
tik ne menkina, o kaip tik istoriškai la-

bai konkrečiai paaiškina, kad tuose so-
vietų karius šlovinančiuose ir jiems dė-
kojančiuose užrašuose nėra skelbiama
istorinė tiesa”, – sakė politikė.

Miesto paveldosaugininkas Da-
lius Mikelionis antrino vicemerei: „Aš
nežinau, ar jie iš tikrųjų buvo išva-
duotojai, jeigu mūsų žmonės miškuo-
se po to dešimt metų turėjo su jais ka-
riauti ir iš tų miškų negrįžo”.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam
karui, Lietuvoje iki 1953 metų dar
vyko aktyvus partizaninis pasiprieši-
nimas. Jo metu žuvo per 20 tūkst. re-
zistentų, jų šeimų narių ir rėmėjų.

Per sovietų okupaciją į lagerius ir
tremtį išvežta 275 tūkst. Lietuvos gy-
ventojų.

Rusiją papiktino biržiečių sprendimas 

Vilnius (ELTA) – VĮ „Regitros” at-
stovai tikina, kad, įsigaliojus naujai
vairavimo egzaminų tvarkai, esminių
pokyčių nejuntama, egzaminai vyksta
sklandžiai, o vairavimo įgūdžiai tiek
iki įsigaliojant naujai tvarkai, tiek
dabar priklauso tik nuo paties vai-
ruotojo – vienam jų praktikos egza-
miną teko kartoti net 39 kartus. 

Pasak VĮ „Regitra” skyriaus va-
dovo Saulius Ščiuplio, kasmet norinčių
vairuoti vis daugiau, o kasdien vidu-
tiniškai laikoma po 390 egzaminų.

Egzaminavimo ir vairuotojo pa-

žymėjimų išdavimo skyriaus vadovas
pažymėjo, kad vyrams egzaminai se-
kasi šiek tiek lengviau nei moterims,
o pagerinti „antirekordus” tikrai ne-
lengva.

„Šiemet vyrų laikyti egzaminai
apie 10 proc. dažniau įvertinti teigia-
mai negu moterų (vyrų – apie 42 proc.,
moterų – apie 32 proc.). Teorijos egza-
mino vienam būsimam vairuotojui
nepavyko išlaikyti 50 kartų, o prakti-
kos egzaminas buvo sėkmingai išlai-
kytas tik 39 bandymu”, – komentavo S.
Ščiulpys. 

Vairavimo egzaminą išlaikė 39 bandymu

„Brexit“– išbandymas Bendrijai
Briuselis (BNS) – Europos vadovų

Tarybos pirmininkas Donald Tusk
perspėjo, kad derybos dėl Didžiosios
Britanijos išstojimo iš Europos Są-
jungos tebėra sudėtingiausias Ben-
drijos išbandymas, ir paragino likusias
27 šalis nares būti vieningas.

„Brexit” tebėra sudėtingiausias
išbandymas nepalankiausiomis sąly-
gomis. Jei mums nepavyks, tos derybos
baigsis mūsų sutriuškinimu”, – pa-
reiškė D. Tusk.

Strasbūre susitikęs su europarla-
mentarais aptarti praėjusią savaitę įvy-
kusio ES viršūnių susitikimo, D. Tusk
teigė, kad „iš tiesų, tik nuo Londono pri-
klauso, kaip jos baigsis: (ar pasieksime)
gerą susitarimą, (ar nebus) jokio susi-

tarimo, ar (nebus) jokio „Brexit”.
„ES galės atsitiesti po bet kokio

scenarijaus, jei tik nebus susiskal-
džiusi”, – pridūrė jis.

Dėl lėtos pažangos derybose būgš-
taujama, kad 2019-ųjų kovą Bendriją
paliekanti šalis gali likti be jokio su-
sitarimo, o tai sukeltų ekonominį ir tei-
sinį chaosą.

ES lyderiai tvirtina, kad tik susi-
tarus dėl Britanijos finansinių įsipa-
reigojimų, piliečių, kuriuos tiesiogiai
paveiks „Brexit”, teisių ir Airijos bei
Šiaurės Airijos sienos statuso bus ga-
lima pereiti prie kito derybų etapo. Per
jį būtų aptariami būsimi Bendrijos ir
Londono santykiai bei galimo preky-
bos susitarimo sąlygos.

Seulas (ELTA) – Pietų Korėjoje
baigta montuoti prieštaringai vertina-
ma JAV priešraketinės gynybos sistema.

THAAD tipo sistema turi apsau-
goti Pietų Korėją ir čia dislokuotus JAV
karius nuo potencialių Šiaurės Korėjos
raketų atakų. Pchenjano raketų ir
branduolinė programa regione vadi-
nama didžiule grėsme.

Jungtinės Valstijos, nepaisyda-

mos Kinijos ir Rusijos kritikos, ba-
landžio pabaigoje pradėjo THAAD įdie-
gimą Pietų Korėjoje. Pekinas ir Mask-
va aiškina, kad priešraketinis skydas
kelia grėsmę jų saugumo interesams.
Protestų būta ir Pietų Korėjoje.

Sistema sumontuota už 300 km
nuo Seulo. THAAD sistemos raketos
sunaikins priešo trumpojo ir vidutinio
nuotolio raketas.

Pietų Korėjoje dislokuota JAV priešraketinė sistema

Roma (ELTA) – Italijos ministras
pirmininkas Paolo Gentiloni pareiškė
esąs pasirengęs atsižvelgti į kai kuriuos
Veneto ir Lombardijos sričių autono-
mijos išplėtimo šalininkų pageidavi-
mus. 

Spalio 22 dieną šiaurinėse Italijos
srityse  Venete ir Lombardijoje – įvy-
ko referendumai autonomijos klausi-
mu. 

Daugiau kaip 98 proc. balsavusių-
jų Venete ir apie 95 proc. Lombardijo-

je pritarė didesnei autonomijai nuo
centrinės valdžios.

Referendumai Venete ir Lombar-
dijoje buvo konsultacinio pobūdžio ir
neturi tiesioginio poveikio šių sričių
statusui. Jeigu referendumo dalyviai
balsuoja už autonomiją, regionų va-
dovai gauna tautos mandatą pradėti de-
rybas su vyriausybe, kaip numatyta
Italijos konstitucijoje.

Veneto ir Lombardijos BVP suda-
ro trečdalį visos Italijos BVP.

Atsižvelgs į Veneto ir Lombardijos pageidavimus

Olimpija, Graikija (BNS) – Grai-
kijoje senovinės Olimpijos griuvė-
siuose spalio 24 dieną dėl prastų orų
2018-ųjų žiemos olimpiados deglą teko
įžiebti ne nuo saulės spindulių, o nuo
atsarginės olimpinės ugnies.

Graikų pareigūnams per genera-
linę repeticiją pavyko įžiebti deglą
nuo saulės spindulių, kaip kad reika-
lauja tradicijos. Kadangi Olimpijoje
saulės nebuvo, per iškilmingą cere-

moniją buvo panaudota dar iš vakaro
įžiebta ugnis.

Fakelas su olimpine ugnimi ke-
liaus po įvairius Graikijos miestus, o
spalio 31-ąją jis bus perduotas Pjonča-
no olimpiados organizatoriams.

23-osios žiemos olimpinės žaidynės
vyks 2018-ųjų vasario 9–25 dienomis
Pietų Korėjoje.

Pirmasis fakelą nešė slidininkas
biatlonininkas Apostolos Angelis.

Įžiebta 2018-ųjų žiemos olimpiados ugnis

Varšuva (BNS) – Lenkijos prezi-
dentas Andrzej Duda pasirašė įstaty-
mą, numatantį, kad šalies gynybos fi-
nansavimas palaipsniui bus padidintas
mažiausiai iki 2,5 proc. bendrojo vidaus
produkto (BVP).

Tokiu atveju Varšuva gynybos
reikmėms skirs daugiau negu NATO
narėms nustatyta minimali riba – 2

proc. BVP.
Šis sprendimas yra dalis Lenkijos

vyriausybės pastangų pagerinti šalies
gynybą, tvyrant nerimui dėl regione
padidėjusio Rusijos karinio aktyvu-
mo.

Be to, jos kariuomenė bus padi-
dinta dvigubai – nuo 100 tūkst. iki 200
tūkst. karių.

Lenkija didins gynybos finansavimą   

Barcelona (ELTA) – Spalio 26 die-
ną turėtų įvykti plenarinis Katalonijos
regiono parlamento posėdis, kurio
metu parlamentarai aptars centrinės
Ispanijos valdžios numatomas sank-
cijas. Jomis regioną siekiama priversti
atsisakyti ambicijų paskelbti nepri-
klausomybę.

Ispanijos premjero Mariano Rajoy
pasiūlytą sankcijų Katalonijai paketą
įeina siūlymai nušalinti regiono vy-
riausybę bei surengti naujus rinki-
mus.

Ispanijos Senatas spalio 27 dieną

susirinks į posėdį, kurio metu svarstys
siūlomas sankcijas. Jei parlamenta-
rai jas patvirtintų, jos galėtų būti įgy-
vendintos nedelsiant.

Sankcijos Katalonijai buvo sufor-
muluotos remiantis 155-uoju Ispanijos
konstitucijos straipsniu. Jis centrinei
Ispanijos vyriausybei suteikia įgalio-
jimus suspenduoti savo įsipareigojimų
šaliai nevykdančio regiono autono-
miją.

155-asis straipsnis per keturias-
dešimt Ispanijos demokratijos metų iki
šiol nebuvo taikytas.

Katalonijos parlamentas aptars siūlomas sankcijas

Paminklų, vis dar tebešlovinančių okupacinę
kariuomenę, Lietuvoje likę kelios dešimtys.

V. Zaikausko nuotr.  
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VERSLO N AUJIENOS

Pozicijas „Doing Business 2017” rei-
tinge išlaikiusi Lietuva dar spartesnio
proveržio tikisi ateinančius trejus me-
tus. Pasak finansų ministro Viliaus Ša-
pokos, sutelktos visos priemonės ge-
rinant verslo sąlygas ir investicinę ap-
linką, todėl Vyriausybės tikslas – iki
2020-ųjų šoktelėti į 15-ą vietą šalių
reitinge – ambicingas, bet pasiekiamas.
Pasaulio banko (PB) „Doing Business”
reitingai atnaujinami kasmet ir at-
spindi sąlygas užsiimti verslu kiekvie-
noje valstybėje.

„Doing Business 2017” Lietuva
užima 21 vietą tarp 190 šalių,
o tarp Europos Sąjungos (ES)

valstybių narių – 10 vietą ir aplenkia
tokias valstybes kaip Lenkija, Olan-
dija, Prancūzija, Belgija ir kitos. Apie
šiuos pasiekimus, Lietuvos potencialą
ir pasaulio situaciją Finansų ministe-
rijos delegacija, viešėjusi Washingto-
ne, diskutavo su PB Ekonomikos vys-
tymo vyriausiuoju direktoriumi Shan-
ta Devarajan, atsakingu už „Doing
Business” ataskaitą.

Susitikime PB atstovai pabrėžė,
kad Lietuvos ekonominė situacija gera,
matoma pažanga įvairiose srityse. Pa-
stebėta, kad liepos mėnesį įsigaliojęs
socialinis modelis, o taip pat ir būsimi
pokyčiai mokesčių politikoje, jei bus
priimti, sustiprins Lietuvos konku-
rencinį pranašumą kitų šalių atžvilgiu.
Be to, PB atstovai kvietė Lietuvą pa-
sidalinti žiniomis ir patirtimi su ki-
tomis šalimis.

„Aukštesnis reitingas, be abejonės,
patrauklesnis pritraukti investuoto-
jams į Lietuvą. Tačiau vien to neuž-

Palankų klimatą Lietuvoje vertina 
Pasaulio bankas

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų spalio 25 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,85 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,66 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,59 €

Pasaulyje žinoma bendrovė įsikuria Lietuvoje. „Unify Square“ nuotr.

Viena didžiausių Lietuvoje mė-
sos perdirbėjų „Biovela Group” į JAV
savo produkciją siunčia reguliariai,
kai kitos bendrovės įsivažiuoja po tru-
putį.

„Šiandien į JAV jau gana regulia-
riai pristatome 1–2 konteinerius per
mėnesį”, – teigė „Biovela Group” ge-
neralinis direktorius Audrius Kan-

tauskas.
Savo ruožtu „Krekenavos Agro-

firmos” vadovo Lino Grikšo teigimu,
bendrovė šiemet jau išsiuntė penkias
partijas į JAV. Tuo metu kitos ben-
drovės po truputį siunčia bandomąsias
partijas.

„Verslo žinios”

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ma-
žėtų, jeigu visuomenė būtų geriau in-
formuojama apie jos žalą, o valstybės
institucijos griežčiau kovotų su pa-
žeidėjais, sako premjeras. Vyriausybės
kanclerė Milda Dargužaitė sako, jog jei
valstybei pavyktų surinkti apie 2 mlrd.
eurų slepiamų mokesčių, ji galėtų pa-
dvigubinti pensijas bei išlaidas svei-
katos apsaugai.

Anot jo, švietimas yra veiksminga
priemonė, bandant kovoti su šešėline
ekonomika, tačiau kartu turi dirbti ir
valstybės institucijos, galinčios baus-
ti nusižengusius piliečius.

Vyriausybės duomenimis, 2015
metais dėl šešėlinės ekonomikos Lie-
tuva neteko 2,128 mlrd. eurų mokesčių,
arba 5,7 proc. bendrojo vidaus pro-
dukto (BVP), o bendras „šešėlio” mas-
tas tuo metu siekė 25,8 proc. BVP.

Jeigu pavyktų surinkti slepiamus
mokesčius, didėtų valstybės išlaidos

pensijoms, socialinei ir sveikatos ap-
saugai.

„Ką mes galėtume pasiekti, jei
netoleruotume šešėlio? Jeigu mes su-
rinktume tuos mokesčius, galėtume
padvigubinti pensijas. Išmokos vai-
kams padidėtų daugiau nei 10 ar
18 kartų, o sveikatos apsaugai galėtu-
me išleisti dvigubai daugiau pinigų”,
– teigė M. Dargužaitė.

„Mes kalbame apie 2 mlrd. eurų,
kurių negausime, vien tik efektyvin-
dami viešąjį sektorių ar statydami
naujus paslaugų centrus. Kol visuo-
menės supratimas nepasikeis, mes
negalėsime pasiekti didelio proveržio
šioje srityje”, – pridūrė Vyriausybės
kanclerė.

Skirtingų tyrimų duomenimis,
šešėlinės ekonomikos mastas Lietuvoje
gali siekti apie 15–30 proc. BVP.

ELTA

Sieks mažinti šešėlinę ekonomiką

Verslo komunikacijos programinę
įrangą kurianti ir diegianti Jungtinių
Amerikos Valstijų  bendrovė „Unify
Square” produktų vystymo padalinį
įkurdins Vilniuje. Buvusių „Micro-
soft” darbuotojų įkurta bendrovė pla-
nuoja suburti daugiau nei 20 aukštos
kvalifikacijos programuotojų koman-
dą, kuri bus atsakinga už naujų pro-
duktų kūrimą.

Bendrovės vystomais sprendimais
šiuo metu naudojasi „Unilever”, „Ne-
stle”, „Microsoft”, „Shell”, „Deloitte”
ir kitos visame pasaulyje žinomos
bendrovės.

„Dabartiniame bendrovės veik-
los etape ieškojome investicijų loka-
cijos, kurioje rastumėme ne tik tokių
specialistų, kokių mums reikia šian-
dien – IT produkto vystymo specialis-
tų – bet ir tokių profesionalų, kurių
mums reikės ateityje – pavyzdžiui,
gebančių dirbti su ‘duomenų debesijos’
technologijomis. Tai leis mūsų ben-
drovei ir toliau inovuoti pagreitintu
tempu”,– teigia „Unify Square” gene-
ralinis direktorius John Case.

Pagrindinė bendrovės būstinė įsi-
kūrusi Washingtono valstijoje, o kiti
padaliniai yra Vokietijoje, Šveicarijo-
je, Jungtinėje Karalystėje, Australijo-
je, Indijoje. Tiesa, produkto vystymo

padaliniai iki šiol buvo tik JAV ir
Šveicarijoje. Vilniuje įsikursiantis
bendrovės padalinys naują programi-
nę įrangą vystys kartu su JAV padali-
niu, todėl Lietuvos sostinė taps viena
svarbiausių lokacijų bendrovės vers-
lo žemėlapyje.

2008 m. įkurta „Unify Square”
vysto programinės įrangos paketą
„PowerSuite”, leidžiantį verslo reik-
mėms analizuoti, pritaikyti ir efekty-
viau išnaudoti internetinės komuni-
kacijos įrankius „Skype for Business”
ir „Microsoft Teams”. Be to, sparčiai
auganti bendrovė artimiausiu metu
planuoja daugiau dėmesio skirti „duo-
menų debesijos” ir dirbtinio intelekto
technologijoms vystyti.

Skaičiuojama, kad vadinamoji
UC&C (angl. „Unified Communica-
tions and Collaboration”) rinka, kuriai
priskiriama „Unify Square” vystoma
programinė įranga, iki 2022 metų augs
iki maždaug 52,7 mlrd. eurų.

„Galutiniame atrankos etape Lie-
tuva dėl šio projekto varžėsi su Euro-
pos ir Azijos šalimis”, – teigia užsienio
investicijų plėtros agentūros „Inves-
tuok Lietuvoje” generalinis direkto-
rius Mantas Katinas.

„Investuok Lietuvoje”

„Microsoft“ partneriai kuriasi Vilniuje

Siekdama atsikratyti kaltinimų
šnipinėjimu Kremliui, Rusijos kom-
piuterinio saugumo bendrovė „ Kas-
persky Lab” paskelbė leisianti trečio-
sioms šalims išanalizuoti jos antivi-
rusinę programinę įrangą.

„Norime parodyti, kad esame vi-
siškai atviri ir skaidrūs. Neturime ko
slėpti”, – pareiškė bendrovės steigėjas
Jevgenijus Kasperskis, kartu paskelbęs
apie ketinimus įgyvendinti vadina-
mąją pasaulinę skaidrumo iniciatyvą.

„Kibernetinis saugumas neturi
sienų, bet bandymai kibernetinėje
erdvėje nustatyti nacionalines sienas
duoda priešingus rezultatus ir tai bū-
tina sustabdyti. Turime atkurti pasi-
tikėjimą santykiuose tarp įmonių, vy-
riausybių ir piliečių”, – pažymėjo jis.

JAV vyriausybė įtaria, kad „Kas-
persky Lab” bendradarbiauja su Ru-
sijos žvalgybos tarnybomis, ir rugsėjį
Krašto saugumo departamentas (DHS)
nurodė „Kaspersky” produktus nau-
dojančioms JAV agentūroms per 90 die-

nų atsisakyti šių programų ir pakeis-
ti jas kita priimtina programine įran-
ga.

„Kaspersky Lab” bendradarbiaus
su platesne informacijos saugumo ben-
druomene ir kitomis suinteresuoto-
siomis šalimis, kad patikrintų ir pa-
tvirtintų savo produktų, vidaus pro-
cesų ir verslo veiklos patikimumą”, –
pareiškė Rusijos įmonė.

Įmonės programinė įranga, dau-
gelio ekspertų giriama kaip veiks-
minga kovos su virusais priemonė,
yra naudojama milijonuose kompiu-
terių visame pasaulyje.

„Kaspersky” pranešė, jog nuo 2018
metų pradės steigti „skaidrumo cent-
rus”, kuriuose bus sprendžiami klien-
tams, partneriams ir vyriausybės ins-
titucijoms kylantys klausimai dėl sau-
gumo.

Pasak įmonės, iki 2020 metų bus
atidaryti trys centrai Azijoje, Europo-
je ir JAV.

ELTA

„Kaspersky“ sieks skaidrumo

„Biovela Group“ į JAV mėsos produktus
siunčia reguliariai 

tenka. Reikia padaryti įspūdį ne tik
tarptautinių organizacinį atstovams,
bet ir sudominti Lietuva, galimybėmis
konkrečius investuotojus – pritraukti
naujų, pristatyti plėtros galimybes
jau veikiantiems mūsų šalyje”, – sako
finansų ministras Vilius Šapoka.

Po susitikimo su PB atstovais mi-
nistras V. Šapoka susitiko su Amerikos
ir Lietuvos verslo tarybos nariais. JAV
kompanijų, veikiančių ir Lietuvoje,
atstovai teigė, jog akylai stebi ekono-
minę situaciją mūsų šalyje, todėl, savo
ruožtu, pasveikino finansų ministrą su
pirmą kartą pertekliniu biudžetu. Su-
sitikime taip pat diskutuota apie siū-
lomas mokestines naujoves, teigiamų
įvertinimų sulaukė su jomis siūlomas
patraukliausias paketas ES, skatin-
siantis investuoti į inovacijas, bei iki 5
proc. sumažintas PVM vaistams.

Ministras Dalase susitiko su Fe-
deralinio rezervo, taip pat vieno se-
niausių bankų ir turto valdymo ben-
drovės „Comercial Bank” bei vieno iš
dešimties JAV didžiausių bankų „Ca-
pital One” atstovais. 

Užsienio reikalų ministerijos info

„Doing Business 2017“ – Lietuva užima 21
vietą tarp 190 šalių. DTRZ. com nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.

Norėjo papasakoti ir 
amerikiečiams

Knyga „We Thought We’d Be Back
Soon” – tai 2014 metais išėjusios kny-
gos vertimas į anglų kalbą. Leidinyje
sudėta 18 autentiškų pasakojimų apie
lietuvių pasitraukimą iš okupuoja-
mos Lietuvos. Sunkumai ir grėsmės,
patirti kelyje, liūdesys, paliekant gim-
tinę ir džiaugsmas, kad pavyko iš-
vengti Sibiro tremties ir gal net mir-
ties – šiais ir panašiais jausmais yra
persmelkti ilgos, ne vienerius metus
trukusios kelionės liudininkų pasa-
kojimai.

Vertimas skaitytoją pasiekia dabar
– baigiantis 2017-iesiems. Sudarytojos
sakė, kad knygą buvo nuspręsta iš-
versti į anglų kalbą dėl kelių priežas-
čių. Visų pirma, ji buvo populiari,
žmonės ją pirko ir skaitė. Ne  vienas
perskaitęs tvirtino, jog norėtų turėti to-
kią knygą, išleistą anglų kalba. 

Realybė tokia, kad dalis perkėlimo
(Displaced Persons) stovyklas Vokie-
tijoje praėjusių ir Amerikoje įsitvir-
tinusių lietuvių palikuonių dabar ge-
riau supranta angliškai, nei lietuviš-
kai. Tačiau jie nori žinoti ir savo vai-
kams papasakoti, kaip dalis mūsų
tautos atsirado Amerikoje. Taip pat
knygos sudarytojoms buvo svarbu,
kad apie šiuos jaudinančiai papasa-
kotus lietuvių išgyvenimus bei skau-
dų mūsų istorijos tarpsnį galėtų pas-
kaityti ne tik tautiečiai, bet ir ameri-
kiečiai.

Penktos kartos amerikiečiu save
pristatantis muziejininkas Andrew
Leith, kalbėdamas apie knygą „We
Thought We’d Be Back Soon” pripaži-
no, kad ji padariusi jam ypatingą įspū-
dį: knygos herojų stiprybė, pasiauko-
jimas šeimai, tėvynės meilė bei pasi-
šventimas laisvei, demokratijai jį ne tik
jaudino, bet ir stebino. „Skaitydamas
šį fantastišką darbą ir susipažinda-
mas su pabėgėlių patirtimi, aš jau-

Muziejuje pristatyti angliški pasakojimai apie pasitraukimą

žių šūsnis bei salėje esančios prieš 70
metų iš Lietuvos atsivežtų daiktų eks-
pozicijos žadino jausmą, kad tie žmo-
nės, apie kuriuos čia kalbama, ir patys
dalyvauja knygos apie savo gyveni-
mą pristatyme. 

Knygos „We Thought We’d Be
Back Soon” sudarytojos pasidžiaugė,
kad dar suspėjo užrašyti pasakojimus
tų lietuvių, kurie pasitraukdami iš
Lietuvos, jau buvo suaugę žmonės. Jie
viską, kas vyksta, galėjo vertinti ir pri-
siminti kitaip, nei tie, kurie į Ameriką
atvyko su tėvais, patys dar būdami vai-
kai. 

„Kai mes sumanėme pradėti šį
darbą – užrašyti lietuvių pasakoji-
mus, nuo jų atvykimo į Ameriką buvo
praėję 50 metų. Nemažai tos kartos
žmonių jau buvo mirę. Tačiau dar
buvo tokių, kurie prisiminė ir galėjo
papasakoti savo to laikmečio gyvenimo
istorijas”, – kalbėjo D. Stakė Anysas. 

D. Cidzikaitė sakė, kad pašnekovai
patys norėjo papasakoti tai, ką jiems
teko patirti. Tačiau nemažai ypatingų
istorijų liko tik jas pergyvenusių žmo-
nių atmintyje. Nes jie nenorėjo dalin-
tis savo prisiminimais, netikėjo, kad
kam nors tai gali būti įdomu. 

Kaip buvo renkamos, užrašomos
knygoje spausdinamos istorijos susi-
rinkusiems trumpai pasakojo L. Pet-
rauskas VanderStoep. Knygos suda-
rytojos sakė: iš 18 leidinyje esančių pa-

sakotojų šiuo metu likę gyvi tik trys.
Visi kiti išėjo, palikę ateities kar-
toms prisiminimus apie savo pergy-
ventas patirtis, kai teko trauktis iš Tė-
vynės. 

Jaunimas nori žinoti 
senelių istoriją

Kad tos išvietintųjų istorijos rei-
kalingos, buvo galima įsitikinti mu-
ziejuje vykusiame renginyje. Kai kurie
popietės dalyviai glėbiais pirko knygas
„We Thought We‘d Be Back Soon”.
Trims leidinio sudarytojoms buvo
smagaus darbo raityti savo autografus.
Seserys Krista Plačaitė ir Julija Ku-
dirkienė, nusipirkusios po glėbį knygų,
sakė, kad jas išdalins giminėms ir ar-
timiesiems. Nes čia  yra ir jų senelių –
pedagogų Juozo ir Marijos Plačų ke-
lionės istorija. 

Popietėje dalyvavo įvairaus  am-
žiaus lietuvių: tokių, kurie išvyko iš
Lietuvos ir susikūrė naujus savo na-
mus Amerikoje, bei tų, kurie gimė čia
ir pasakojimus apie Lietuvą bei jos is-
toriją išgirdo iš tėvų ir mokytojų. Ren-
ginyje dalyvavo JAV Lietuvių Ben-
druomenės (LB) Kultūros tarybos pir-
mininkė Austėja Sruoga. Ji knygos
sudarytojoms už lietuvybės puoselėji-
mą išeivijoje įteikė LB Krašto valdybos
pirmininkės Sigitos Šimkuvienės pa-
sirašytus padėkos raštus.

A. Budrytės ir K. Nako skaitomos ištraukos prikaustė klausytojų dėmesį.

čiau ypatingą ir nuoširdžią pagarbą
šiems žmonėms, kurie, palikę namus,
leidosi į pavojingą kelionę, aukojosi ir
išliko tvirti”, – sakė A. Leith. Jis pri-
pažino, kad amerikiečių mokyklose
per mažai dėmesio skiriama Rytų Eu-
ropos šalių istorijai. Daugelis ameri-
kiečių mokinių nėra girdėję apie Ant-
rojo pasaulinio karo padarinius Bal-
tijos šalims, sovietų okupaciją bei jų
vykdytą masinę nekaltų žmonių – po-
litikų, inteligentų ir intelektualų bei jų
šeimų deportaciją į Sibirą. 

Liudininkų gretos retėja

K. Nako ir A. Budrytės skaitomos
netrumpos knygos ištraukos, kuriose
atsispindi atskiros kelių šeimų istori-
jos, parodos „No Home To Go To” ap-
linkoje nuskambėjo ypač paveikiai.
Didžiulė visą sieną dengianti antrosios
bangos emigrantų, vadinamųjų dipu-
kų nuotrauka, lagaminų ir medinių dė- Knygos sudarytojos po renginio dalijo autografus.  Prie stalo su autorėmis kalbasi Dai-

na Čyvienė.

Seserys (iš k.) Julija Kudirkienė ir Krista Plačaitė visas šias knygas „We Thought We‘d Be
Back Soon” nupirko giminaičiams ir artimiesiems: leidinyje yra papasakota ir jų senelių
istorija. V. Petrauskienės nuotraukos



Gerimantas Penikas, gyvenantis St. Pete Beach, FL, kartu su meti-
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne
vienerių metų paramą.

Liuda A. Avižonis, gyvenanti Park City, UT, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų parama padės skleisti
lietuvišką žodį išeivijoje.
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MANO VIRTUVĖ

,,Bananų duona”,
,,riešutų sviestas” – egzotiškai skam-
bantys deriniai lietuvio ausiai, tačiau
įprasti produktai ant amerikiečių sta-
lo. Įvairių riešutų sviesto, kaip ir ,,ba-
nanų duona” vadinamo kekso nusi-
pirksite kiekvienoje maisto parduo-
tuvėje, tačiau juos nesudėtinga pasi-
gaminti ir patiems.

. 
,,Bananų duona”

Reikės:
100 g (3,5 oz.) sviesto 
1 puodelio graikinių riešutų
4 gerai sunokusių bananų
1 1/2 puodelio miltų
1/2 arb. šaukštelio druskos
1 arb. šaukštelį kepimo miltelių
2 kiaušinių
1 puodelio cukraus

Graikinius riešutus pakepinti or-
kaitėje, 175 C (350 F) temperatūroje,
apie 10–15 min. Šiek tiek praaušinti ir
sukapoti stambesniais ar smulkes-
niais gabaliukais (kaip mėgstate).

Į dubenį supilti sausus produktus:
miltus, druską, kepimo miltelius. Per-
sijoti.

Ištirpinti sviestą ir perpilti jį į ant-
rą dubenį. Išplakti 2 kiaušinius ir ne-
didele srovele, paplakant supilti į svies-
tą.

Į trečią dubenį sudėti nuluptus ir
gabalėliais supjaustytus bananus, įber-
ti 1 puodelį cukraus ir ištrinti iki
vientisos masės.

Į kiaušinių-sviesto plakinį suber-
ti sausus produktus, viską gerai iš-
maišyti. Tuomet sudėti trintus su cuk-
rumi bananus ir vėl gerai išmaišyti.
Pabaigoje į tešlą įmaišyti smulkintus
riešutus.

Stačiakampę kekso formą ištepti

sviestu, supilti tešlą, išlyginti paviršių.
Kepti 175 C (350 F) orkaitėje 40–50

minučių. Ar kepinys iškepė galima pa-
tikrinti mediniu smeigtuku (smeig-
tukas turi būti sausas). Ištraukus iš or-
kaitės keksą reikia ataušinti.

Pastaba. Beje, kitą dieną man ši
duonelė dar skanesnė, ypač valgant
kaip skrebutį – paskrudinus, su grie-
žinėliu sūrio.

Žemės riešutų sviestas

Reikės:
3 puodelių gliaudytų, be odelės že-

mės riešutų (angl. peanuts)
3 kupinų šaukštų medaus
75 g (2,5 oz) sviesto arba 5 šaukštų

riešutų aliejaus
1/2 puodelio šalto virinto vandens

(jei norite, kad sviestas būtų tepamas,
ne kietas)

Iš anksto įkaitinti orkaitę iki 200
C (390 F).

Į puodelį sudėti medų, supjausty-
tą gabaliukais sviestą, įpilti vandens ir
viską pakaitinti,  kad medus ir svies-
tas ištirptų.

Riešutus supilti į kepimo skardą ir
paskrudinti iki rudumo įkaitintoje
orkaitėje – apie 15 min. Stebėti, kad ne-
sudegtų, jei reikia – pamaišyti. Apke-
pusius riešutus praaušinti, tuomet su-
pilti į elektrinį trintuvą ir sumalti iki
miltų.

Į riešutų miltus supilti ištirpintą
medų su sviestu ir gerai išmaišyti.

Sudėti į stiklainiukus ir valgyti su
skrebučiu. Riešutų sviestu galima pa-
gardinti košę arba panaudoti jį ke-
pant pyragą.

Skanaus!
Jūsų Indrė

Ant pusryčių stalo

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai akiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

A † A
VIKTORAS RADVILAS 

mirė 2017 m. spalio 23 d., sulaukęs 57 m. amžiaus. 
Gyveno Baltimorėje, MD, anksčiau Cicero, IL. 
Nuliūdę liko: seserys Loreta (a. a. Jurgis) Bradūnienė ir Fe li -

ci ja (Marijus) Gudinskienė; dėdės Justinas (Edita) ir Zigmas
(Ane lė) Vasiliauskai; pusbroliai ir pusseserės Lietuvoje ir JAV,
sū nė nai Gintas, Lukas, Vincas, Vytas, krikštasūnis Domas
(Lean ne) ir duk  terėčia Rita.

Gedulingos šv. Mišios bus atnašaujamos Šv. Luko bažnyčioje
Bal ti morėje, lapkričio 3 d. 10 val. r.  

A. a. Viktoro palaikai ateityje bus parvežti į Šv. Kazimiero ka -
pi  nes Čikagoje ir bus palaidoti prie a. a. tėvelių ir močiutės.

Vietoje gėlių jo atminimui aukas prašome skirti ,,Pagalba
Lie tuvos vaikams”  – 22 Fairleigh Ave. So. Hamilton ON L8M
2K2.

Nuliūdusi šeima

A † A
BIRUTEI VILUTIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą ANTANĄ VI -
LU TĮ, sūnus EDMUNDĄ ir VIDMANTĄ su šeima, gi -
mi nes bei artimuosius. 

Kęstutis ir Rūta Sidabras
Nick ir Margarita Stiglich

Josephine Neverauskas
Vytas ir Aldona Markevičius

Ieškau darbo. Gyvenu Floridoje. Galiu patarnauti seneliams. Turiu teisę gyventi ir dirbti
JAV. Vairuoju automobilį. Turiu labai geras rekomendacijas. Tel: 904-214-5091 (Albina).
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PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

�  Visus, kas neabejingi poetiškam žodžiui,
spalio 28 d., šeštadienį, kviečiame į Sandros
Avižienytės ketvirtosios knygos ,,3 dienos, 4
naktys” sutiktuves Čiurlionio galerijoje, Jau-
nimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL). Renginio pradžia – 4 val. p. p.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) lapkričio 5 d., sekmadienį, per šv. Mišias
paminėsime Vėlines. Apeigos prasidės 9:45
val. r. Prieš šv. Mišias galėsite surašyti miru-
siųjų vardus ir sudėti į pintinę, kuri bus pa-
dėta šalia altoriaus. Ant specialiai paruošto sta-
lelio galima bus padėti mirusiųjų artimųjų nuo-
traukas.10 val. r. Eucharistijos šventimą at-
našaus kun. Gediminas Keršys. Kviečiame vi-
sus atvykti, maldose prisiminti Amžinybėn iš-
keliavusius brangius artimuosius ir jų atmi-
nimui uždegti žvakeles.

� Filatelistų draugijos ,,Lietuva” narių su-
sirinkimas įvyks lapkričio 5 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, po-
sėdžių kambaryje #102 (14911 E. 127th St.
Lemont, IL 60439). Po susirinkimo – pa-
bendravimas. Kviečiame susirinkime dalyvauti

draugijos narius ir svečius, kurie domisi Lie-
tuvos filatelija.

� Lapkričio 5 d., sekmadienį, 10 val. r. Ap-
reiškimo bažnyčioje (259 North 5th Street,
Brooklyn, NY 11211) šv. Mišių metu vyks Vė-
linių paminėjimas. Uždegdami žvakutes pri-
siminsime pereitų metų mirusius parapijos na-
rius, parapijiečių gimines ir artimuosius. Po
šv. Mišių parapijos apatinėje salėje bus už-
kandžiai ir kava. 1 val. p. p. Apreiškimo baž-
nyčioje vyks solistės Juditos Leitaitės koncertas.
Visi maloniai kviečiami.

� Lapkričio 11 d., šeštadienį, 12 val. p. p.
,,Sielos” galerijoje vyks paskaita: ,,Reforma-
cija Lietuvoje ir jos poveikis kultūros raidai”.
Ją skaitys Klaipėdos universiteto dėstytoja dr.
Kristina Blockytė-Naujokė. Gros klasikinės gi-
taros virtuozas iš Bostono Jonas Kublickas.
Bus vaišės. Visi kviečiami.

� Jaunimo centrui Čikagoje prižiūrėti sku-
biai reikalingi vyras ir moteris. Reikia turė-
ti Social Security #. Butas Centre – nemo-
kamai. Teiraukitės tel. 773-507-8692 (Ne-
ringa).

Lapkričio 2 dieną, ketvirtadienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629), projekto „Misija Sibiras” nariai atida-
rys savo fotografijų parodą. Istorija bei įspūdžiai iš kelionės atgis ne vien foto-
parodoje, bet ir pačios ekspedicijos pristatyme. Renginyje dalyvaus projekto
„Misija Sibiras ’17” dalyviai – labdaros ir paramos fondo „Jauniems” direktorė
Raminta Kėželytė bei ilgametis ekspedicijų vadovas Arnoldas Fokas. 

Lapkričio 12 d., sekmadienį, 3 val. p. p. Trinity Lutheran Church
(6850 W. 159th St,  Tinley Park, Illinois 60477) vyks iškilmingas
koncertas ,,SOLI DEO GLORIA: Lietuva ir Reformacija”.

Programą atliks ,,Dainavos” choras (meno vadovas Darius Po-
likaitis), solistė Nida Grigalavičiūtė, gitaristas Jonas Kublickas, va-
rinių pučiamųjų kvartetas, skambės ypatingas vargonų solo, daly-
vaus skaitovai.

Bilietai: suaugusiems – 25 dol., jaunimui iki 18 m. – 15 dol., vai-
kams  iki 10 m. – nemokamai. Vietų skaičius ribotas.

Daugiau informacijos tel. 708-422-1433.
Rengėjų info

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Labdaros popietė
tik moterims
Lapkričio 11 d., šeštadienį, 

nuo 2 iki 4 val. p. p. 
Marytė Prunskis Brizgienė 

kviečia į moterų
labdaros vakarą (fundraising)
paremti lituanistinę mokyklą

,,Saulėtas krantas”.

Galėsite įsigyti papuošalų, aksesuarų,
kūno priežiūros priemonių. 

Atsiskaitymas banko kortelėmis.

Prekių katalogas:
indiahicks.com/rep/alinacoleman

Kilus klausimams kreiptis blondalina@aol.com
Renginio vieta: 288 Codrington Drive

Lauderdale By the Sea, FL 33308

Skaitykite DRAUGĄ – www.draugas.org


