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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 168 dienos!

Mes statome per daug sienų, bet per mažai tiltų – Isaac Newton

ŠIAME NUMERYJE:

Lietuvoje lankėsi JAV Kongreso
Baltijos šalių grupės nariai – 3 psl. 

Lietuvių Fondas žvelgia 
į ateitį – 10 psl. 

DR. VIKTORAS STANKUS

Kanada, 2017 m. švenčianti 150 m. Kanados Konfede-
racijos įsteigimo jubiliejų, sostinėje Ottawoje per val-
džios sukurtą „Ottawa Welcomes the World” (Ottawa
sveikina pasaulį) siekė supažindinti kanadiečius su

įvairių tautybių tradicijomis, istorija, kultūra – valgiais,  liau-
dies menu, apranga, dainomis ir šokiais. Ypač tų kraštų, ku-
rių emigrantai čia gyvena seniai ir prisidėjo prie Kanados
įvairovės, istorijos, kultūrinio paveldo ir jos garbės, net DNR.

Lietuva šiandien gerbiama kaip gabi ir gaji tauta, kuri
taikia, bet galinga „dainuojančia revoliucija” 1990 m. atkūrė
savo nepriklausomybę. O lietuvių tautiniai šokiai irgi yra
nedalomas kultūros paveldas, ne be pagrindo Lietuvos dai-
nų ir šokių festivaliai 2003 m. buvo paskelbti visos žmoni-
jos kultūriniu paveldu, o 2008 m. įrašyti į UNESCO sąrašą.
Jausdami gilią atsakomybę chorai ir tautinių šokių an-
sambliai stropiai ir intensyviai ruošėsi, kad Kanados lietuvių
dienos būtų sėkmingos. – 6 psl. 

Jaunystės grakštumas. Clevelando „Švyturio” (vadovė Aušrinė
Šir vinskienė) šokėjai: Izabela Rubinski ir  Kristoforas Čiurlionis, Kons-
tantino Mikalojaus Čiurlionio prosūnėnas. 

Studijos Harvarde lietuvaitės akimis
JOVITA BELIAK-ANTANAVIČIENĖ

Įnirtingai ir tikslingai siekianti savo užsibrėžtų tiks-
lų Harvardo universitete, Massachusetts valstijoje,
studijuojanti lietuvė svajoja apie gražesnį rytojų
gimtinėje. Gilinanti žinias bei mezganti profesi-
nius ryšius JAV, lietuvaitė nenustoja galvoti apie
Lietuvą, į kurią anksčiau ar vėliau žada grįžti.

Greta Gerazimaitė – 25-erių Harvardo
verslo mokyklos (angl. Harvard Busi-
ness School – HBS) magistrantūros stu-
dentė, besispecializuojanti verslo ad-

ministravime (angl. Master of  Business Ad-
ministration – MBA). Ne paslaptis, jog JAV
verslo mokyklos yra laikomos pasaulio lyde-
rėmis šių programų studijose, todėl Greta
taikėsi būtent į geriausius pasiūlymus. Su-
kaupusi vertingos patirties Lietuvoje ir užsie-
 nyje, Greta pasiekė savo tikslą ir praėjusių
metų rugpjūtį persikėlė gyventi į Massachu-
setts valstiją. – 4 psl. 

Greta Gerazimaitė studijuoja Harvardo verslo administravimo magistran-
tūroje Harvard Business School.

Kanados 150 m. jubiliejaus šventėje
Pasirodymą vainikavo ,,Kupolinis”. Dainos Čepulytės-Puterienės nuotraukos

Lietuviai žibėjo



vonios kambarių remontui 2017 m. rudenį – 35 000
dol.; berniukų barakų vonios kambarių remontui
2018 m. pavasarį – 35 000 dol.; Baltųjų rūmų praplė-
timui ir vonios kambarių remontui 2018 m. rudenį –
140 000 dol.; mergaičių ir berniukų barakų grindų
dangos pakeitimui 2019 m. pavasarį – 68 000 dol.; mer-
gaičių ir berniukų barakų lubų ir apšvietimo siste-
mos sutvarkymui 2019 m. rudenį – 66 000 dol.; spor-
to aikštės atnaujinimui 2019 m. rudenį – 56 000 dol.;
kitiems remontams 2017–2019 m. – 60 000 dol. Iš viso
susidaro minėta pusės milijono dolerių suma. Lėšos
nurodytos vadovaujantis architektų ir vykdytojų pa-
teiktais skaičiavimais. Tinklalapyje galima pamatyti
architektūrinius planus.

„Maldoje prašome, kad Dievas ir toliau laimin-
tų Dainavą”, – rašoma vajaus pranešimo pabaigoje.
Atnaujinimo darbų sėkmė ir tolesnis Dainavos kles-
tėjimas priklauso tik nuo aukotojų dosnumo ir geros
valios. Čekius rašyti „Camp Dainava” vardu ir siųs-
ti Gyčiui Mikulioniui, Camp Dainava Treasurer,
1315 Santa Rosa, Wheaton, IL 60187.

Lėšų rinkimo vajų,
pavadintą „Vis Budėsi-
me!”, pradėjo ir Rako
skautų stovykla, kuri yra
netoli Custer miestelio,
Michigan valstijoje. Sto-
vyklavietę globoja Čika-
gos apylinkės skautų vie-
netai. Joje daugiau kaip
50 metų skautiškai lavi-
namas jaunimas ir ska-
tinama Tėvynės meilė
bei jos pažinimas. Va-
jaus bendralaiškyje ra-
šoma, kad Rake vyks De-
šimtoji tautinė stovyk-
la, kurios metu, 2018 m.
liepos 29 – rugpjūčio 8
dienomis, bus švenčia-
mas lietuviškosios skau-
tijos šimtmetis. Vajaus
tikslas yra sukelti 250
000 dol. lėšų atnaujinti
stovyklos patalpas. Pra-
ėjusių metų sausio mė-
nesio laiške rašyta, kad
jau yra surinkta 100 000
dol. Šiemet, liepos 18 d.,
gautame vajaus bendra-
laiškyje rašoma, kad su-
kaupta 200 000 dol. sto-
vyklos patalpų atnauji-
nimui. Puiku!

Rėmėjai prašomi šį
tikslą paremti auka arba
penkerių metų pažadu
Lietuvių skautų sąjun-
gai. Čekį  rašyti „Camp
Rakas – Lithuanian
Scouts” vardu ir siųsti:
Vis Budėsime! Campaign
for Camp Rakas, Lithua-
nian Scout Association,

14911 127th Street, Lemont, IL 60439. Au-
kos  taip pat yra priimamos www.camp-
rakas.org svetainėje. Jos gali būti nura-
šytos nuo federalinių pajamų mokesčių.
Primenama, kad yra galimybė paaukoti
testamentu ar kitu planuoto aukojimo
būdu.

Paruoštame lankstinuke rašoma,
kad 60 Rako stovyklos veiklos metų buvo
nuostabūs, bet jie taip pat turėjo įtakos pa-

statų būklei. Kai kuriuos pastatus reikia gerokai at-
naujinti. Jų tarpe išvardinta Kernavės, Aušros Var-
tų, Lituanicos, Nerijos virtuvės, šaudykla, stovyk-
lavietės gatvė ir Nerijos valčių prieplauka.

„Su Jūsų dosnia parama mes įsipareigojame to-
liau tęsti kelionę, kuri prasidėjo prieš šimtmetį, ir to-
liau tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui!” Tai bai-
giamieji žodžiai, paimti iš bendralaiškio, kurį pasi-
rašė Aras Lintakas, Rako stovyklos pirmininkas, ir
Donatas Ramanauskas, „Vis Budėsime!” vajaus pir-
mininkas.

Nors apie specialius kitų dviejų jaunimo stovyklų
vajus neteko girdėti, Neringos tinklalapyje rašoma,
kad Neringa yra pelno nesiekianti organizacija,
kuri negali išsilaikyti vien iš stovyklautojų mokes-
čių. Camp Neringa, Inc., yra nauja korporacija,
įsteigta toliau tęsti Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mer-
gelės Marijos seserų pradėtą auklėjimo darbą. Ten to-
liau skaitome:  „Kreipiamės į Neringos ir lietuvių
bendruomenes prašydami paramos”. Čekį galima ra-
šyti ir siųsti: Camp Neringa, Inc., 147 Neringa Road,
Brattleboro, VT 05301. Stovyklos direktorė Regina
Kulbytė yra pasiekiama el. paštu regina@nerin-
ga.org. 

Apie Rambyno stovyklos finansinę padėtį jokios
informacijos neturiu. Dvylikos akrų ploto stovykla
buvo nupirkta 1966 m. Ji yra San Bernardino kalnų
Holcomb slėnyje, netoli Big Bear ežero. Jos adresas:
Rambynas Campground, 34400 3N43, Fawnskin, CA
42333. Tel. 818-701-7993. Taigi praėjusiais metais jai su-
kako 50 metų. Internete radau daug įdomios me-
džiagos iš 2006 m., kai stovykla šventė savo 40-metį.
2017 m. stovyklos tema buvo „Per pasaulį keliauja
žmogus”, internete gražiai pristatyta gausybe nuo-
traukų. 

Prieš daugelį metų ilgametis Dainavos jaunimo
stovyklos iždininkas Steponas Smalinskas vis sa-
kydavo, kad visuomenė yra ir bus dosni, jei žinos, ko-
kiam konkrečiam tikslui aukoja. Jo teisybė. Prieš akis
– dviejų jaunimo stovyklų lėšų vajai konkretiems dar-
bams. Ir vėl proga parodyti Steponą Smalinską bu-
vus toli matant.

Jaunimo stovyklos yra viena svar-
biausių lietuvybės ugdymo ir iš-
laikymo priemonių. Jos sudaro

jaunuoliams sąlygas pabūti tarp ben-
draamžių lietuvių, pajausti lietuvišką
nuotaiką ir susipažinti su pagrindinėmis
lietuvių tautos vertybėmis. Stovyklos pa-
pildo šeštadieninių lietuviškų mokyklų
auklėjimą, atskleidžia naują gyvenimo
pusę – gamtos pasaulį, kurio didmiestyje
augantis jaunimas beveik nepažįsta. Stovyklos su-
teikia progą save ugdyti, mokytis, meniškai reikš-
tis, bendrauti, ilsėtis ir maloniai leisti laiką.

Leidinyje „Lietuvių kultūrinis paveldas Ame-
rikoje” (Amerikos Lietuvių Bendruomenės Kultū-
ros taryba, Silver Springs, MD, 2009) skaitytojui pri-
statomos keturios lietuviams priklausančios jau-
nimo stovyklos: Dainava, Neringa, Rakas ir Ram-
bynas. Dainavos stovyklavietė buvo nupirkta 1955 m.,
Rakas – 1956, Rambynas – 1966 m. ir  Neringa – 1969
m. Dvi  šių stovyklų – Dainavos ir Rako – šiemet pa-
skelbė lėšų vajus specialiems projektams įgyven-
dinti. 

Dainavos tinklalapyje rašoma, kad Dainavos sto-
vykla gyvuoja jau 60 metų ir nusipelnė atnaujinimo.
Direktorių taryba, vadovaujama Danos Rugieniūtės,
siūlo atlikti atnaujinimo darbus per trejus metus.
Numatytiems darbams įgyvendinti reikalinga 500
000 dol. suma. Gautas lėšas numatoma paskirstyti
taip: valgyklos patalpų praplėtimui ir stogo dengi-
mui 2017 m. rudenį – 40 000 dol.; mergaičių barakų
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Lėšų vajai Dainavos 
ir Rako stovykloms
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Mes visi mylime Dainavą.                                                         ,,Draugo” archyvo nuotraukos

Investicija į stovyklas – investicija į mūsų ateitį. Jubiliejinės Rako stovyklos dalyviai.

PATIKSLINIMAS

Rugpjūčio 17 d. ,,Draugo” laidoje, ,,Skautybės ke-
lyje”, buvo išspausdintas sąrašas aukotojų, aukojusių
Rako stovyklos paruošimo darbams. Šios aukos
bu vo skirtos balandžio 3 d. mirusios vyr. sk. a. a. Ri-
tos Ramintos Jelionytės atminimui. Sąraše per klai-
dą liko nepaminėtos šių aukotojų pavardės: Rimos
Rėklaitis-Banys ir Janinos Miknaitienės. Dėl klai-
dos atsiprašome.

Taip pat pranešame, kad šiam tikslui iš viso buvo
suaukota 2 150 dol.

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukotojams.

Rako stovyklos atnaujinimo
vajaus organizatoriai



nė viena valdžia nebuvo pajėgi faktiniam valstybės va-
dovui suteikti jam priderančio statuso? (Stebuklas,
kad pagaliau jam suteikta Laisvės premija.) Tai so-
vietijos, kuri tebeglūdi mūsų pačių visuomenėje ir ku-
rią nuolat gaivina Kremliaus, kerštas. O nepriklau-
somai valstybei jau 27-eri. Požiūris į V. Landsbergį yra
tam tikras lakmuso popierėlis, rodantis, kokia yra
mūsų valstybė – ar ji nauja, laisva nuo sovietijos. Ir
ne rango, ne pensijos dydžio ar kokių nors privilegi-
jų čia reikalas. Tai principo reikalas – kas mes esame?
Greičiausiai dar tik pereinamojo laikotarpio į ne-
priklausomybę visuomenė. Ir gal tik kita karta, kuri
nebus gyvenusi okupacijos epochoje ir apie okupaciją
žinos iš istorijos knygų, sugebės šios dienos situaci-
ją, istorinius faktus ir netgi asmenybes vertinti prin-
cipingai, nešališkai ir elgtis savarankiškai. 

Kas ši valdžia?

Taip iki šiol ir negali susidaryti nuomonės – ko-
kią mes valdžią išsirinkome. Vieną kitą žingsnį ji daro
lyg ir teisingą, pvz., kovoja už blaivybę. Vieną kitą keis-
tą, pvz., mokinukams pradinukams ketino dovanoti
po tautinį kostiumą, tarsi kostiumas vaiką padarytų
„labiau lietuvį”. Bet Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos bei jos vadovo Ramūno Karbauskio politinės
idėjos kol kas labai miglotos. 

Iškilus klausimui dėl santykių su Baltarusija, ku-
riai Europa dėl nedemokratinių reiškinių valstybė-
je yra paskelbusi sankcijas, „perkrovimo” prisimena
politikos eksperto Mariaus Laurinavičiaus prieš pus-
metį „15 min.lt” skelbtas straipsnis, kuriame jis tei-
gia negalįs pasitikėti dabartinės valdančiosios partijos
– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku
Ramūnu Karbauskiu. Pirmiausia dėl brolio: „Tiek
KGB, tiek iš jos kilęs dabartinis V. Putino režimas vi-
suomet skyrė labai didelį dėmesį kultūros sferai ir jos
kontrolei. Todėl Lietuvai kylančių grėsmių, o ypač in-
formacinių karų kontekste verta būtų susimąstyti, ar

tik dėl jų neabejotino talento net du lie-
tuviai režisieriai vadovauja Maskvos
teatrams: M. Karbauskis – V. Majakovs-
kio, o R.Tuminas – J. Vachtangovo. Lie-
tuvoje tarsi niekam nerūpi, kad Rusija
mažų mažiausiai turi galimybę bandyti
daryti įtaką R. Karbauskiui per jo bro-
lį... Maskvoje dirbantys diplomatai man
teigė, kad Lietuvos pilietybę vis dar tu-
rintis M. Karbauskis iš viso nenori būti
siejamas su mūsų šalimi. O tai lyg ir

reikštų, kad Maskvoje šis menininkas įsikūrė ne vien
dėl teatrinės saviraiškos galimybių, bet ir todėl, kad
V. Putino režimas jam priimtinesnis už Lietuvos po-
litinę sistemą ir apskritai gyvenimą mūsų šalyje”.

O štai dalykai, kurie yra arčiau mūsų kalbamos
temos: „Tačiau pamiršti kai kurių R. Karbauskio ir
jo partijos pozicijų esminiais Lietuvos pasirinkimo
tarp Rytų ir Vakarų klausimais sprendžiant, ar bal-
suoti už šią partiją, tikrai negalima, – tęsia M. Lau-
rinavičius. – Derybų dėl narystės ES metu su tuomete
žemės ūkio ministre K. Prunskiene ‘valstiečiai’ ban-
dė įtvirtinti nevaržomą žemės ūkio produktų tranzi-
tą į/iš Kaliningrado. Lyg tyčia tuo pat metu Rusija rei-
kalavo peržiūrėti visą tranzito schemą ir įtvirtinti Lie-
tuvos nekontroliuojamą koridorių į Kaliningradą, gąs-
dindama, kad Lietuvos stojimas į ES ir NATO sukels
neprognozuojamas pasekmes Kaliningradui. Nors tau-
tos nuomonė buvo akivaizdi, R. Karbauskis ir „vals-
tiečiai” primygtinai reikalavo referendumo dėl stojimo
į NATO. Tuo pat metu buvo teigiama, kad didžiausias
finansavimas turi būti skiriamas švietimui, sociali-
niams reikalams, o ne gynybai, taip dirbtinai ir pa-
vojingai supriešinant šiuos pasirinkimus. R. Kar-
bauskis ir jo šalininkai priešakinėse gretose kovojo
prieš JAV įsitvirtinimą Lietuvos energetikoje – ak-
tyviai kovojo prieš ‘Chevron’ ir skalūnų dujų žvalgybą
bei organizavo referendumą prieš ‘Hitachi-GE’ reak-
torių. R. Karbauskis ir jo šalininkai iki šiol yra esminė
jėga Lietuvoje, prieštaraujanti ES ir JAV laisvos pre-
kybos sutarčiai. Akivaizdu, kad visais šiais atvejais
R. Karbauskio ir Kremliaus interesai mažų mažiau-
sia sutapo”. Dar reiktų pridėti, kad būtent R. Kar-
bauskis organizavo referendumą prieš mūsų pačių ato-
minės elektrinės statybą, o dabar jo vyriausybė, pa-
našu, bando „legalizuoti” kaimynystėje statomą ne-
saugią ir mums pavojingą. 

Ž. Pavilionis sako „šrioderizacija”. O gal net ne-
buvo ką „šrioderizuoti”? Turime politikos, pagrįstos
nauda, originalą?

Seimo narys Žygimantas Pavilionis
tai pavadino „šrioderizacija”. 

Prisimename, kad 1998–2005 m.
buvęs Vokietijos kancleris Ger-
hard Schröder pasirinko karjerą

rusiškame biznio pasaulyje ir dabar
faktiškai valdo Rusijos energetiką. Ž.
Pavilionis, ištaręs „šrioderizacija”, turi
galvoje dabartinės Vyriausybės įtaria-
mą staigų posūkį link draugystės su Baltarusija
naudos sumetimais. Reikalas tas, kad Kremlius
spaudžia Baltarusijos prezidentą Aliaksandrą Lu-
kašenką baltarusiškus krovinius iš Lietuvos uos-
to permesti į Rusijos. Kadangi Vyriausybė apsi-
sprendė, kad „Astravo klausimas turėtų būti atsi-
etas nuo kitų”, o ministro pirmininko Sauliaus
Skvernelio užsienio politikos patarėjas Deividas
Matulionis dar patikslino: „negalime užmiršti,
kad mums pakankamai svarbūs ekonominiai ryšiai
su Baltarusija”, politikas spėlioja – ar tik naujoji
valdžia nekeičia politikos krypties. Jis įtaria, kad
dėl pelningų užsakymų geležinkeliui Lietuvos val-
džia gali nebeblokuoti mums pavojingos Astravo
atominės elektrinės, kuri yra pastatyta ant Neries
upės, 50 km nuo mūsų valstybės sostinės, statybos.
Elektrinę stato Rusijos įmonės, o žinome, kokia jų
darbo kokybė – statybų metu jau įvyko ne viena ava-
rija, netgi pats atominis reaktorius atvežus į elekt-
rinės teritoriją buvo išmestas iš didelio aukščio ir
sužeistas. Statomas antras (kokia „politinės” elekt-
rinės kaina!). Elektrinė statoma už rusiškus pini-
gus, taigi aišku, kad Rusija siekia blokuoti Lietu-
vą energetiškai. Kadangi Lietuva iki šiol deklara-
vo, jog nori atsiskirti nuo rusiškos elektros siste-
mos ir pereiti prie Vakarų Europos sistemos ir prie-
šinasi nesaugios Astravo elektrinės statybai, Rusija
paspendė spąstus. Ir dabartinė valdžia, atrodo, į juos
savanoriškai lenda. Dėl ekonominės naudos. Blo-
giausia, kad ta nauda būtų tik tariama, nes mes vėl
atsidurtume spaudimo politiniais motyvais lauke.
Politiniais motyvais, už nepaklusnumą mums jau
buvo užsuktas dujų kranelis. 

„Kaukės nukrito, ant scenos užlipo tikrieji he-
rojai, – sako Ž. Pavilionis. – Lietuva pažino savo
‘šrioderius’. Vyriausybės atstovas kalba apie kaž-
kokį vyriausybės principingumą, kurio niekada ne-
matėme ir kurio nebuvimas mus įtraukė į disku-
sijas ne apie uždarymą, o apie saugumo tobulinimą.
Tai sukėlė sumaištį net tarp mūsų draugų. Vietoj
to, kad vyriausybė svarstytų klausimą, kaip įtrauk-
ti Astravo problemą į ES darbotvarkę vyriausybių
vadovų lygyje, ateina atvirai išdavikiškas pasi-
ūlymas ‘perkrauti’ santykius su Baltarusija. At-
skirti Astravo atominės problemą, lyg tai mūsų vals-
tybei būtų panaši problema kaip ekonominiai ge-
ležinkelių tarifų klausimai. Minskas šiandien jau
nebesprendžia esminių Astravo problemų, jas už jį
sprendžia Maskva. Mes vieni nebeįveiksime Ast-
ravo, mums reikalinga vieninga ES pozicija. De-
monstruoti, kad Astravas yra atskiriamas nuo
kitų klausimų, tai rodyti ES šalims, kad tai nėra
mūsų svarbiausias prioritetas. Iš savo patirties ga-
liu pasakyti, kas bus daroma toliau. Ruošiamas ke-
lias tarpvyriausybiniam bendradarbiavimui su
Baltarusija, premjerų susitikimui net nelaukiant
‘Zapad’ pabaigos, kur užstalėje bus aptartas Ast-
ravas, kaip būtinas, bet tik pusiau reikšmingas at-
ributas”. 

Beje, po Ž. Pavilionio straipsnio „Delfyje” pa-
sipylė tirados anoniminių komentarų, pritariančių
suartėjimui su Baltarusija ir Lietuvai pranašau-
jančių neregėtą naudą. Prokremliška propaganda
akivaizdžiai dirba.

Iliuzija?

Tokiais atvejais kaip šis iš tiesų imi galvoti, kad
mes jokios nepriklausomybės neturime ir neturė-
jome. Tai buvo tik iliuzija. Ir tai rodo daugelis da-
lykų. Štai ir šiomis dienomis žiniasklaidoje vėl
svarstomas „Vytauto Landsbergio klausimas” –
buvo jis ar nebuvo faktiškasis valstybės vadovas at-
kūrus valstybę. (Beje, vienas iš Sąjūdžio veikėjų, bu-
vęs krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius
tvirtina, kad valstybės vadovė tuomet buvo prem-
jerė Kazimira Prunskienė, ir jis dėl jos garbės dar
pakovos. Logika keista, nes vykdomąją valdžią
skyrė Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas,
kuriam vadovavo V. Landsbergis, o K. Prunskienė
buvo pašalinta iš pareigų dėl žalingų valstybei
veiksmų). Tai argi mes esame laisvi, jeigu iki šiol

Ar buvo ką
„šrioderizuoti”?
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
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D. Grybauskaitė susitiko su JAV Kongreso nariais

Prezidentė Dalia Grybauskaitė,
susitikusi su JAV Kongreso na-
rių delegacija, aptarė saugumo

padėtį artėjant „Zapad” pratyboms,
atsaką į hibridines grėsmes, Lietu-
vos ir JAV bendradarbiavimą gy-
nybos, energetikos, ekonomikos sri-
tyse.

Prezidentės teigimu, Lietuva
visuomet jautė tvirtą JAV Kongreso
paramą Baltijos šalims ir aiškų
mūsų regionui kylančių grėsmių
supratimą. Principinga JAV Kong-
reso pozicija dėl sankcijų Rusijai,
Europos Sąjungos (ES) energetinės
nepriklausomybės, atkirčio propa-
gandai ir kibernetinėms atakoms
prisideda ir prie Lietuvos saugu-
mo.

Artėjant „Zapad” pratyboms, JAV užtikrintai
įgyvendina gynybos įsipareigojimus. Lietuvoje dis-
lokuoti JAV kariai ir technika, NATO oro policijos
misija sustiprinta papildomais JAV naikintuvais.
Rudenį Baltijos jūroje laukiami JAV kariniai laivai.

Tačiau, pasak Prezidentės, virtualiojoje ir in-
formacinėje erdvėje pratybos „Zapad” jau prasidė-
jo. Lietuvai ir visam regionui patiriant kibernetinius
išpuolius, propagandos atakas ir provokacijas, bū-
tinas ir glaudesnis bendradarbiavimas atremiant
hibridines grėsmes. Todėl JAV Kongreso išreikšta
parama kovai su priešiška propaganda Europoje –
vertinga ir itin svarbi.

Susitikime rugpjūčio 30 dieną aptarti ir ES ener-
getinio saugumo klausimai. Prezidentė pabrėžė, jog
JAV dėmesys Astravo atominės elektrinės kelia-
moms grėsmėms svarbus ne tik Lietuvos, bet ir vi-

sos Europos saugumui. JAV pradėjus eksportuoti su-
skystintas gamtines dujas į Europą, Lietuvos su-
skystintųjų gamtinių dujų terminalas tapo vartais
amerikietiškoms dujoms regione. Šalies vadovės tei-
gimu, JAV gamtinės dujos keičia žaidimo taisykles
Europos dujų rinkoje. Tai – galimybė Europai atsi-
kratyti priklausomybės nuo „Gazprom” ir užsitik-
rinti saugų, konkurencingą bei diversifikuotą tie-
kimą.

Lietuvoje besilankantys Kongreso nariai pri-
klauso parlamentinei JAV Atstovų Rūmų Baltijos ša-
lių grupei, kurios tikslas – stiprinti JAV bendra-
darbiavimą su Lietuva, Latvija ir Estija. Kongrese
Baltijos šalių grupė vienija 69 JAV Atstovų Rūmų
narius. 

ELTA

Delegacijoje – ir lietuvių kilmės Kongreso narys John Shimkus (k.)  
Roberto Dačkaus nuotr.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Atkelta iš 1 psl.

„MBA yra viena iš konkurencingiausių magistro
studijų programų, stojimas reikalauja ne tik pažy-
mių, tarptautinių testų rezultatų ar ‘Curriculum Vi-
tae’, bet ir esė, rekomendacijų, interviu, – apie stu-
dijas pasakoti pradėjo Greta, vienintelė lietuvė
HBS.  – Tai dvejų metų magistro studijų programa,
skirta jauniems profesionalams, sukaupusiems 3–5
metų darbinę patirtį, pademonstravusiems lyde-
rystės potencialą ir siekiantiems vadovaujančių
pozicijų. Į šią programą įstojau 24-erių metų, gero-
kai žemiau amžiaus vidurkio, ir esu viena jauniau-
sių programos studenčių”, – kalbėjo Greta, kuriai
sėkmės raktu stojant tapo jos aktyvi veikla studijų
laikais Lietuvoje bei gerai įvertinta darbo patirtis. 

Greta Gerazimaitė kartu su dėstytojais aktyviai
vykdė mokslinius tyrimus dar siekdama Ekonomi-
kos ir politikos bakalauro ISM universitete Vilniu-
je, buvo Lietuvos mokslo tarybos stipendininkė,
studentė-tyrėja bei yra mokslinių straipsnių autorė.
„Mokslinė veikla padėjo įtikinti stojimo komisiją
mano akademine sėkme, tačiau MBA programoje
svarbūs ir profesiniai pasiekimai, lyderystės po-
tencialas. Šiuo atžvilgiu pasitarnavo mano patirtys
JAV ambasadoje Vilniuje, farmacijos kompanijos
„GlaxoSmithKline” Ateities lyderių programoje
Baltijos ir Skandinavijos šalyse bei profesiniai ap-
dovanojimai iš abiejų darboviečių”, – savo profesi-
niais pasiekimais dalijosi pašnekovė, šių metų prak-
tiką atlikusi ne kur kitur, bet savo gimtinėje – Klai-
pėdoje, vienos iš nekilnojamojo turto įmonių vers-
lo plėtros padalinyje.

Dėstytojas – tik moderatorius

Greta pasakoja, jog privalomieji dalykai Har-
vardo universitete yra tik pirmaisiais metais, o
antraisiais studijų metais studentai gali laisvai
rinktis disciplinas pagal savo asmeninius poreikius.
„Programa suteikia platų ir universalų išsilavinimą,
studijuojame įvairias disciplinas – nuo finansų ir bu-
halterinės apskaitos iki marketingo ir teisės pa-
grindų. Visos disciplinos dėstomos atvejo metodo
principu – prieš kiekvieną paskaitą gauname vers-
lo atvejį (angl. case) – aprašymą apie įmonę ir prob-
lemą, su kuria ji susiduria, ir turime ją išspręsti. Pas-
kaitų metu diskutuojame, kaip įmonės vadovybė tu-
rėtų elgtis. 

Dėstytojas ne dėsto, o moderuoja diskusiją, pas-
kaitos pabaigoje apžvelgia svarbiausius diskusijos as-
pektus”, – lietuviams netipišką dėstymo būdą at-
skleidžia Greta. Teorija ir vadovėlių skaitymas sa-
vaime suprantamas dalykas besiruošiant paskaitoms
individualiai, todėl susirinkę į paskaitą studentai gali
laisvai perskaitytas žinias pritaikyti realiuose gy-
venimo atvejuose – įžvelgti verslo problemas ir ras-
ti galimus jų sprendimo būdus. 

Konsultavo įmonę Indijoje

Mokslo pradžia Gretai buvo nelengva – nauja gy-
venamoji vieta, nauji žmonės, kultūra, naujos tai-
syklės studentei leido suprasti, jog kuklintis ir būti
droviai nėra kada. Tavo asmeniniai pasiekimai, ži-
nios ir savęs pateikimas turi išsiskirti iš kitų ir turi
drąsiai save pateikti visuomenei. Greta prisimena,
kad pradėjusi studijuoti nesuprato dėstymo princi-
po, ir prireikė laiko įsitikinti, jog susirinkę geriau-
si dėstytojai žino ką daro, ir simuliuoti realų gyve-
nimą bei dilemas, su kuriomis susiduria vadovai, yra
geriausias būdas išmokti ir pažinti realų gyvenimą.

„Net ir po metų studijų džiaugiuosi jomis – daug
dėmesio skiriama praktinėms žinioms: studijuojame
realius atvejus, dažnai sulaukiame svečių – įmonių
vadovų, investuotojų, verslininkų, į kai kurių dis-

ciplinų programas įtrauktos kelionės į svečias šalis
– pavyzdžiui, pavasarį keliavau į Indiją, kur kartu su
grupele studentų New Delhi konsultavome nekilno-
jamojo turto vystytoją dėl šiukšlių tvarkymo ir rū-
šiavimo iniciatyvų”, – studijų galimybėmis džiaugiasi
studentė. 

„Labai džiaugiuosi ir savo bendraklasiais – jie
visi sukaupę įdomių, vertingų patirčių, tad kasdien
mokausi ir iš jų. Žinoma, pažintys ir ryšiai for-
muojasi JAV, tad jei nuspręsiu grįžti į Europą ar Lie-
tuvą, teks iš naujo visa tai kurti”, – pažinčių svar-
bumą pabrėžia pašnekovė. Gretos planuose – verslo
plėtros darbo pozicija, leidžianti ieškoti naujų rinkų,
vertinti investicijas, kurti ir plėtoti partnerystes. O
jos svajonėse – savo įmonės kūrimas, reikalaujantis
didelės atsakomybės, bet kartu suteikiantis galimybę
įgyvendinti savo viziją, diegti vertybes, lavinti dar-
buotojus bei inicijuoti pokyčius.

Nelengva užmegzti draugystes

Greta JAV pažįsta iš anksčiau – kelionės ir vizitai
leido pažinti šalį iš arčiau ir ją pasirinkti studijoms.
„Prieš keletą metų atlikau stažuotę Vakarinėje pa-
krantėje, Stanfordo universitete, vėliau buvau trum-
pam atvykusi į JAV aplankyti bičiulės, kartu ap-
lankėme New Yorką, New Orleaną, Oklahomą, šių

Studijos Harvarde lietuvaitės

akimis

Studentų projektas Indijoje rado atgarsį vietos spaudoje – apie jį rašė „Times of India”. 
Gretos Gerazimaitės asmeninio archyvo nuotraukos

G. Gerazimaitė (trečia iš k.) su bendrakursiais lankėsi Indijoje, New Delhi, kur dalyva-
 vo projekte – konsultavo nekilnojamojo turto vystymo įmonę dėl atliekų valdymo. 

Greta Gerazimaitė džiaugiasi savo bendraklasiais – jie visi sukaupę įdomių ir vertingų patirčių.
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Kasmet JAV Lietuvių katalikų
mokslo akademija (LKMA) pa-
skiria stipendijas studentams,

baigusiems universitetą ir norin-
tiems įsigyti aukštesnį laipsnį. 2017
metais stipendija buvo paskirta Ma-
rijai Kinderytei, kuri Lietuvos svei-
katos mokslų universitete Kaune

studijų metu teko pabuvoti ne tik Bos-
tone, bet ir Floridoje”, – vardija stu-
dentė.

„Skirtingos JAV valstijos ir mies-
tai turi savo charakterį ir ryškius skir-
tumus. Amerikoje žavi žmonių pasiti-
kėjimas savimi, tolerancija išvaizdai
bei mąstymui, gebėjimas pasidžiaugti
kito sėkme be pavydo, puikus aptar-
navimas – regis, joks prašymas nenu-
stebintų aptarnavimo sferos žmonių”,
– privalumus vardija Greta. Tačiau ji
skuba pastebėti, jog „Amerikoje itin
stipri individualizmo dvasia – įprasta,
kad tėvai ir pilnametystės sulaukę
vaikai gyvena absoliučiai atskirus, sa-
varankiškus gyvenimus. Amerikie-
čiai pasirodė gan uždari, nelinkę atvi-
rauti ir prisirišti prie kitų, tad nėra
lengva užmegzti gilias, nuoširdžias
draugystes”. 

Susitinka su lietuviais

Susipažinusi su Bostonu anks-
čiau, Greta žavisi miesto tvarkingumu,
saugumu bei senovine architektūra,
primenančia Europą. Nedidelės spūs-
tys keliuose ir miesto dydis yra patogus
susisiekimui. O Harvarde – HBS uni-
versiteto miestelyje verda studentiškas
gyvenimas. „Daugiausiai laiko pralei-
džiame HBS campus ar kaimynystėje
įsikūrusiame Harvard Square, kur ga-
lima rasti parduotuvių, kavinukių ir
įvairaus maisto restoranėlių. HBS
campus turime savo valgyklą, biblio-
teką, sporto salę, net medicinos, che-
minio valymo ir siuvimo paslaugas, tad
neretai tik čia ir sukamės. Harvardo
studentai mėgsta ir pasivaikščiojimą
palei Charles upę. Gyvenimo kokybe
tikrai negaliu skųstis, tačiau net ir stu-
dentiška Bostono realybė nėra pigi –
nepaisant visų privalumų, Bostonas –
tikrai brangus miestas”, – gyvenamą-
ja aplinka dalijosi studentė. Kelis kar-
tus Gretai teko susitikti ir su kitais lie-
tuviais, studijuojančiais Harvardo ir
MIT (Massachusetts Institute of  Tech-
nology) universitetuose. Tačiau laiko
stoka ir skirtingų programų pasirin-
kimas lietuviams neleidžia dažnai su-
sitikti ir pasidžiaugti pasiekimais. 

Laisvalaikio 
lieka mažai

Paklausta apie laisvalaikį Greta
grįžta prie su studijomis susijusios
veiklos ir prisipažįsta, jog laisvo laiko
turi tikrai mažai. Studijuojantys Har-
vardo universitete studentai koncent-
ruojasi į studijas, profesinius susiti-
kimus ir pažinčių užmezgimą, retai
kada pavyksta nuo to atitrūkti. Juk visi
to siekti čia ir atvyko. „Pirmaisiais stu-
dijų metais paskaitos vyksta kiekvie-
ną dieną, išskyrus savaitgalius, ir da-
lyvavimas jose privalomas. Prieš pas-
kaitas susitinku su man priskirta Dis-

kusijų grupe – maža grupele studentų,
su kuriais diskutuojame apie tos dienos
verslo atvejus ir paskaitų užduotis.
Šios grupės sudarytos taip, kad visi
penki ar šeši studentai būtų iš skir-
tingų kurso grupių (angl. section) ir tu-
rėtų skirtingas darbines patirtis. Po
paskaitų skubame į įmonių pristaty-
mus, susitikimus su garsiais svečiais
ar studentų klubų organizuojamus
renginius, kurie būna švietėjiški arba
skirti susitikti su panašių profesinių
interesų žmonėmis. Kasdien taip pat tu-
rime pasiruošti ir kitos dienos pas-
kaitoms”, – apie įtemptą gyvenimą pa-
sakoja Greta. 

„Jei lieka laisvo laiko, su kursio-
kais organizuojame vakarienes ar de-
gustacijas, ragaujame įvairių tautų
maisto, taip pat ir keliaujame – kartu
su bendraklasiais aplankiau Kanadą,
Floridą. HBS turi ir savo tradicinius,
kasmetinius pobūvius ir keliones, ku-
rias organizuoja tos šalies studentai,
pasitelkę į pagalbą šalies įmones ar net
vyriausybes. Džiaugiuosi, kad šiemet
galėjau aplankyti Japoniją, visuomet
apie tai svajojau, aplankėme ne tik
turistines vietas, bet ir Tokijo meriją,
Japonijos centrinį banką, ‘Toyota’ ga-
myklas, susitikome su įmonės vado-
vybe”, – savo patirtimi Harvardo uni-
versitete dalijosi studentė. 

Patarimai Lietuvos 
universitetams

Lyginti universitetus skirtingose
šalyse yra sunku dėl skirtingų ekono-
minių sistemų bei finansinių galimy-
bių. Tačiau net turint ribotas galimy-
bes studijų metu studentams galima su-
kurti didesnę pridėtinę vertę. Greta Ge-
razimaitė pastebi, jog Lietuvos uni-
versitetams trūksta bendradarbiavi-
mo su įmonėmis paskaitų metu, glau-
desnių santykių su privačiuoju sekto-
riumi.

„Taip pat reiktų Lietuvos studen-
tus mokyti apie darbo etiketą, apie
tai, kaip prisistatyti, kurti profesionius
ryšius – tinklą, skatinti juos bendrau-
ti tarpusavyje ir į vienas kitą žvelgti
kaip į ateities kolegą ar palankų kon-
taktą, o ne kaip į konkurentą ar tik va-
karėlių draugą”, – apie galimybes ge-
rinti studijas gimtinėje pasakojo stu-
dentė. 

Greta, kryptingai eidama užsi-
brėžtų tikslų link ir atkakliai jų siek-
dama, to paties linki ir studentams,
abejojantiems savimi. Atvirumas nau-
joms galimybėms ir pasikeitimas padės
pasiekti savo tikslų. Svarbu „apsupti
save pozityviais žmonėmis, domėtis,
klausytis, skaityti, keliauti – atverti
save mintims ir apmąstymams. Nepa-
miršti skirti laiko sau, likti ištikimai
savo vertybėms ir padėkoti tiems, ku-
rie visada šalia ir kurie visada palai-
ko”. 

Vilniaus universiteto Filologijos
fakulteto doktorantė Rūta La-
zauskaitė ruošia disertaciją apie

Juozą Ambrazevičių-Brazaitį. Bra-
zaitis buvo literatūrologas, pedago-
gas ir antinacinės bei antisovietinės
rezistencijos dalyvis. Vykstant 1941
m. Birželio sukilimui, ėjo Lietuvos
laikinosios vyriausybės ministro
pirmininko pareigas. Taigi Brazaitis
buvo įdomus ir sudėtingas žmogus,

Kartu su kolegomis Greta Gerazimaitė (antra iš k.) lankėsi Japonijoje, Kyoto.

Paskirta LKMA dr. J. Kriaučiūno
stipendija 

Marija Kinderytė

baigė magistro studijas ir siekia me-
dicinos doktorato. 

Dr. Juozo Kriaučiūno stipendijos
skirstymo komisija džiaugėsi, galėda-
ma Marijai Kinderytei suteikti finan-
sinę pagalbą. Ji energinga, gabi ir
darbšti moteris. Ji siekia tapti ne tik
gydytoja, bet ir mokslininke. Yra įgi-
jusi klinikinės praktikos dirbdama
prestižinėje The Johns Hopkins uni-
versiteto ligoninėje bei kitose užsienio
bei Lietuvos ligoninėse. Studijų metu
parengė 10 mokslinių darbų Lietuvos
bei užsienio konferencijose. Padėjo
įgyvendinti įvairius universiteto pro-
jektus. 

Marija baigė Jėzuitų gimnaziją
Kaune. Anot kun. Vitkaus, ji nuolatos
dalyvauja gimnazijos bei Provincijos
rekolekcijose, renginiuose, socialinėse
dienose, kur dalijasi savo talentais ir
patirtimi.

JAV LKMA sveikina Mariją ir lin-
ki jai sėkmės studijose.

JAV LKMA jau daugiau nei dešimt
metų skirsto stipendijas iš dr. J. Kriau-
čiūno stipendijų fondo. Šiais metais
vertinimo komisijią sudarė JAV LKMA
nariai adv. Rimas Černius ir dr. Roma
Olšauskaitė-Kuprienė. Pirmininkavo
JAV LKMA valdybos narys adv. Saulius
Kuprys.

Rūta Lazauskaitė ALKOJE.

Doktorantę domina 
JAV lietuvių archyvai

apie kurį būtų galima rašyti iš įvairių
perspektyvų.

Lazauskaitę Brazaitis domina
kaip mokslininkas, Vytauto Didžiojo
universiteto (VDU) dėstytojas, moky-
tojas. Literatūrologija buvo jo pasi-
rinktoji akademinė kryptis, tai, kas jo
širdį labiausiai traukė ir kam turėjo iš-
skirtinių gabumų, tačiau tėvynės lais-
vinimo reikalai spaudė užsiimti poli-
tine veikla. Kadangi 1952 m. dėl tary-
binės okupacijos turėjo persikelti į
JAV, daug jo užrašytų minčių liko JAV,
o ne Lietuvoje. 

2017 m. žiemą Lazauskaitė buvo
atvykusi į Lituanistikos Tyrimų ir
stu  dijų centrą Čikagoje bei Amerikos
lietuvių katalikų archyvą (ALKA) Put-
name, ieškodama archyvinės medžia-
gos apie Brazaitį. Čia saugomi Brazai -
čio straipsniai bei laiškai.

ALKOJE ji peržiūrėjo Vytauto
Vaitiekūno, Antano Mažiulio ir Kazio
Škirpos fondus. Ją domino Juozo Gir-
niaus fondas, bet jis dar nėra pavie-
šintas.

Bus įdomu perskaityti jaunos dok-
torantės mintis apie Brazaitį, vieną iš-
kiliausių  XX a. Lietuvos žmonių. 

Dr. Mirga Girniuvienė  – LKMA pir-
mininkė.

JAV Lietuvių katalikų mokslo akademija 
Dr. Mirga Girniuvienė
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Penktadienį, liepos 28-ąją, Carl-
ton universiteto patalpose, Ottawoje,
vyko atskiros jungtinio vaikų choro, su-
augusiųjų jungtinio choro, jungtinių
šokių grupių repeticijos. Šalia atvy-
kusiųjų į šventę grupių iš Kanados da-
lyvavo ir dvi  iš JAV – Clevelando cho-
ras „Exultate” (vadovė Rita Kliorienė)
ir tautinių šokių ansamblis „Švyturys”
(vadovė Aušrinė Širvinskienė), įvai-
riomis progomis gražiai draugaudavę
su lietuviais kanadiečiais ir šįkart
mielai sutikę dalyvauti šventėje. Tą
penktadienio vakarą, baigus repetuo-
ti, vyko susipažinimo vakaras. Ypač su-
sitelkusiems balkone virš sraunios
upės buvo proga atsigaivinti, atnaujinti
pažintis, sukurti naujas, pasiryžti šven-
tės žiūrovams kuo geriausiai perteik-
ti lietuvių tautinio meno grožį.

Šeštadienį, liepos 29-ąją, Lans-
downe Park, „Horticulture” salėje,
vyko didinga lietuvių kultūros mani-
festacija. Per šešias valandas (nuo 12
val. p. p. iki 6 val. p. p.) 4 000 žmonių mi-
niai buvo gabiai pristatyta lietuvių
kultūra. Daugelis žiūrovų, iki tol net
nežinojusių, kur žemėlapyje rasti Lie-
tuvą, turėjo progos susipažinti su lie-
tuviška kultūra. Tarp žmonių buvo
matyti japonų, indų, kitų tautybių ir ra-
sių žmonių. Programą būtų stebėję
dar gal 3 000 žmonių, bet jie nebetilpo
salėje.

Lygiagrečiai kitose arenos dalyse
jau nuo 10 val. r. šurmuliavo  mugė: au-
dinių, rankdarbių,  knygų, muzikos
įrašų, kitų įvairių prekių, drabužių par-
davimas; vyko margučių ir šiaudinukų
gamybos demonstravimas, lietuvių
menininkų (iš Calgary, Montrealio,
Toronto, Ottawos) meno paroda, – buvo
išrinktas geriausias kūrinys; buvo ga-
lima gardžiuotis skaniais lietuviškais
patiekalais; buvo parengta baltų dias-
poros Kanadoje (estų, latvių, lietuvių)
istorijos ekspozicija, kaip ir Lietuvos
ambasados pristatyti Lietuvos vaiz-
dai.

Pati šventė ir koncertas prasidėjo
12:15 val. p. p., jungtiniam suaugusių-
jų chorui (Clevelando „Exultate”, Lon-
dono „Pašvaistė”, Montrealio „Bal-
sas”, Ottawos „Arija”, Toronto „Vo-
lungė”) giedant Kanados ir Lietuvos
himnus. Tai žiūrovams įkvėpė šventės
dvasią.

Susirinkusius entuziastingai kon-
certu džiaugtis kvietė šventės kopir-
mininkė Kristina Kliorytė. Žiūrovus
sveikino Lietuvos ambasados Kana-
doje ministras patarėjas ir charge’
d’affaires Julius Rakickas. Jis pakvie-
tė Lietuvos URM viceministrą Albiną
Zananavičių pasveikinti atvykusius,

pasidžiaugti šios šventės organizatorių
– kopirmininkų Kristinos Kliorytės
ir Aleksandro Stankevičiaus – darbu,
vadovaujant tokios apimties šventei,
svarbiai Kanadai ir Lietuvai. Su juo
kartu iš Lietuvos užmegzti ryšių su Ka-
nados lietuviais buvo atvykusi Laura
Dilytė-Butkienė, LR URM Užsienio lie-
tuvių departamento skyriaus vedėja.     

Meninėje dalyje kas pusvalandį,
nuo 12:30 iki 6 val. v., daugiau kaip 300
choristų ir šokėjų pasikeisdami žavė-
jo žiūrovus jausmingomis dainomis
ir grakščiais šokiais, kurie džiugino ir
ausį, ir akį, ir sielą. Kiekviena prog-
rama nešė ką nors nauja ir dar nere-
gėta.   

Pirmą pusvalandį  žiūrovus savo
žaibišku šokiu išjudino šaunūs Mont-
realio „Gintaro” ir Clevelando „Švy-
turio” šokėjai. 1–1:30 val. p. p. jungtinis
suaugusiųjų choras klausytojus jau-
dino liaudies dainomis „Aik, aželi, un-
denia”, „Buvo dūda Vilniuj”, „Vaikš-
čiojau” ir kt. Baigiant šią dalį prie su-
augusiųjų prisijungė vaikų chorai, at-
likę „Viena šeima – viena tauta” (Ritos
Čyvaitės-Kliorienės muzika, Nijolės
Kersnauskaitės žodžiai), kūrinį, kuris
taip taikliai pagavo Kanados lietuvių
dienų dvasią.

Suaugusiems apleidus sceną, nuo
1:30–2 val. p. p., jungtinis vaikų choras
savo dainomis įrodė, jog ir jie neatsi-
lieka nuo suaugusių. Žavingai dainavo
Toronto „Gintarėliai” ir Toronto Pri-
sikėlimo parapijos vaikų choras. Diri-
gavo jų vadovės Deimantė Girgutienė
ir Danutė Biskienė. Po to (2–2:30 val. p.
p.) vaizdingų tautinių šokių pynę pynė
Calgary miesto „Klevelis” ir Montrea-
lio „Gintaras”.

Nuo 2:30 val. p. p.  gražiai susidai-

navęs Toronto „Volungės” moterų ka-
merinis ansamblis, jausmingai diri-
guojant Daliai Viskontienei, atliko
veik mistiškai nuskambėjusias  „So-
dauto”, „Saulė teka”, „Sėdžiu už sta-
lelio” ir kitas sielvartingas dainas.
Dar kitą pusvalandį preciziškai ištre-
niruotas Clevelando „Švyturys” ir iš to-
liausiai atvykęs, bet energingas Cal-
gary „Klevelis” kaip viesulai suko tau-
tinius šokius.

Po trumpos pertraukos į sceną vėl
užlipo jungtinis suaugusiųjų choras su
nauja programa. Klausytojus malo-
niai nuteikė parinktas dainų reper-
tuaras – tiek lyriškas, tiek dinamiškas,
tiek sudėtingas bei žaismingas. Ne-
girdėtos, savo tarmėmis įdomios liau-
dies dainos, parinktos iš įvairių Lie-
tuvos vietovių, atskleidė liaudies gilų
įvairumą. Pavyzdžiui, „Vai daugiel,
daugiel mūsų brolielių, ne visi pas tė-
vielį”… (Nijolės Sinkevičiūtės har-
monizuota suvalkiečių krašto daina).
Ar dar kita Nijolės Sinkevičiūtės har-
monizuota pamario krašto daina „Ei
kilo, kilo… katrun suksva laivužį, kur
žegliuosva žeglužius”. Žiūrovų ausį
patraukė žaisminga „Žmonės ant kal-
nų” (Laimio Vilkončiaus muzika, Si-
gito Gedos žodžiai).

Jungtinis choras ir žiūrovai susi-
laukė tikros staigmenos iš chorą už-
degančios, dinamiškos, gabios ir grakš-
čios dirigentės Ritos Kliorienės. Kad ji
„Jovar” galingai ištraukė iš choristų
lūpų – jau buvo aukštuma, bet kas
vyko diriguojant „Padainuosim mes su-
stoję” (liaudies daina, harmonizuota
Dariaus Polikaičio), nei choras, nei
žiūrovai negalėjo tikėtis. Rita vedė
žiūrovus dainuoti kartu su choru, – pir-
ma „padainuosim mes sustoję” – visi

Lietuviai žibėjo Kanados 150 m. jubiliejaus šventėje
turėjo atsistoti, „padainuosim mes su-
sėdę” – visi turėjo sėsti, paskiau „pa-
dainuosime sutūpę”... ir pagaliau –
sugulę... Rita pati atsigulė ant grindų,
tad žiūrovai kaip ir nebeturėjo pasi-
rinkimo. Visi juokdamiesi bandė ir
šiaip, ir taip.

Paskutinio pusvalandžio progra-
mą atliko į sceną grįžęs jungtinis vai-
kų choras kartu su vyriausiąja šventės
organizatore Kristina Klioryte ir jos lie-
tuviškos pop muzikos grupe „Kristina
ir Penketukas” bei visų toje dalyje at-
liktų dainų kūrėju Aleksandru Stan-
kevičiumi (šventei derinusiu muzi-
ką). Dievas težino, iš kur jie turėjo ener-
gijos ne tik suorganizuoti šventę, bet ir
patys lipti ant scenos ir atlikti nuotai-
kingas dainas. Jaunimui ypač patiko
lietuviškai dainuojamos sumodernin-
tos, veik džiazo ritmu dainos, gabiai
akompanuojant Aleksandrui.   

Pabaigoje jungtiniam suaugusiųjų
ir jungtiniam vaikų chorui grįžus į
sceną, galingai skambėjo nuo 5 metukų
iki 87 m. amžiaus choristų balsai, kurie
palaikė ritmą šokių grupėms mikliai šo-
kant „Kalvelį” ir narsų „Džigūną”. O
„Kupolinis”, dalyvaujant visiems šo-
kėjams su Joninių žibintais, vaizduo-
jančiais laužus, dvelkė gilia senove ir su-
pynė nuostabų tautinį audinį. Toliau –
audringi plojimai, gėlės, įteikiamos
taip uoliai dirbusiems, pasišventusiems
šventės organizatoriams, vadovams
Kris tinai ir Aleksandrui.

Vakarop, po atliktų darbų, visi
sku bėjo atsipalaiduoti šauniame po-
kylyje. Vėl sklido lietuviškos dainos,
sukosi šokių rateliai, džiaugtasi, kad
esame lietuviai.

Sekmadienio rytą perpildytose šv.
Mišiose prel. Edmundas Putrimas taik-
liu pamokslu įprasmino Dievo duotą
žmonijai viltį siekti gėrio ir išreiškė
dvasinius Lietuvių dienų siekimus.
Po Mišių KLD šventės dalyviams or-
ganizatorių buvo surengta gegužinė –
„barbecue”. 

Džiaugiesi švente, kad joje ir vai-
kai gražiai dainavo ir šoko, kad jauniai,
darniai šokdami tautinius šokius,
energingai net spyruokliavo. Jie –
mūsų tautinio meno šviesi ateitis!

Šventėje dalyvavę reiškė savo įspū-
džius. Edmundas Petrauskas (Londono
„Pašvaistė”): „Valio!!! Visiems, gelbs-
tint Kristinai ir Aleksandrui; Kristina
– absoliuti stebukladarė, … esi Dievo
dovana”.  Rita Kliorienė (Clevelando
„Exultate” vadovė): „Dar kartą paty-
rėme, ką galime atlikti, kai visi dirba-
me kartu! Nėra žodžių tinkamai iš-
reikšti to, ką dovanojote mums vi-
siems ir Lietuvos tautai”.

Nukelta į 11 psl.

„Exultate” vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė diriguoja  jungtiniam suaugusiųjų chorui, kurį sudarė: Clevelando „Exultate”, Londono „Pašvaistė”, Montrealio „Balsas”, Ottawos „Arija”
ir Toronto „Volungė”.  Dainos Čepulytės-Puterienės nuotraukos

Lietuvos atstovai Kanados lietuvių dienose (iš k.):  Lietuvos URM Užsienio lietuvių de-
partamento skyriaus vedėja Laura Dilytė-Butkienė; užsienio reikalų viceministras Albinas
Zananavičius ir Lietuvos ambasados Kanadoje ministras patarėjas ir charge’ d‘affaires Ju-
lius Rakickas. Viktoro Stankaus nuotr. 
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RASA SĖJONAITĖ 

Jeigu draugaujate su lietuviška daina ir artimiausiu
metu žadate vykti gyventi į Montrealį, būtinai  susi-
raskite Kristiną Kliorytę ir jos vyrą Aleksandrą Stan-
kevičių – galbūt jums pavyks tapti šių sutuoktinių va-
dovaujamo lietuvių  choro nariu. 

Lietuviška daina lydėjo 
nuo mažumės

Gimusi antros kartos lietuvių šeimoje Cleve-
lande, Kristina Kliorytė nuo mažens girdėjo lietu-
višką dainą. Jos mama Rita Čyvaitė-Kliorienė lie-
tuvių bendruomenėje daug metų garsėjo išeivijos cho-
rinės veiklos organizavimu. Kristina mini, kad  su-
sidariusi net penkiolikos metų pertrauka lietuvių iš-
eivių chorinėje veikloje pagaliau 2006-aisiais metais
baigėsi, kai jos mamos iniciatyva buvo organizuota
Lietuvių dainų šventė Čikagoje. 

Pati Kristina su lietuviška liaudies daina taip pat
draugavo nuo vaikystės, lankė dainavimo pamokas.
Tiesa, Harvardo universitete ji įgijo Tarptautinio
švietimo politikos mokslų magistrą, tačiau greitai pa-
suko kitu, jai lemtu keliu. Bet ar galėjo būti kitaip?! 

Dainuoti galima ir  nemokant 
lietuvių kalbos

Nutekėjusi į Montrealį, prisijungė prie  savo vyro
šeimos verslo,  audiovizualinių knygų leidybos, o lais-
valaikiu sutuoktinių pomėgiu tapo chorinė veikla.
Kristinos vyras Aleksandras Stankevičius yra pro-
fesionalus muzikas, kompozitorius, ilgą laiką  kūrė
muzikines kompozicijas radijo ir televizijos reklamai.
Bendri interesai ir meilė dainai šią porą paskatino
vystyti muzikinę veiklą, ir šiandien jie džiaugiasi ne
tik mišriu choru, vienijančiu net trisdešimt lietu-
viškai dainai neabejingų žmonių, bet ir jaunimo gru-
pe. ,,Grupėje dainuoja lietuviškų šaknų turintys jau-
ni kanadiečiai, kurie net nemoka lietuvių kalbos. Aš
jiems užduodu namų darbus –  internete susirasti ar
senelių paklausti, apie ką dainos žodžiai. Nes dai-
nuoja ir nesupranta apie ką – ar apie karą, ar apie
grybus”, – juokiasi Kristina ir sklandžia, gražia lie-
tuvių kalba priduria, kad Montrealyje Lietuvių
Bendruomenė (LB) nėra didelė, o suburti tokį cho-
rą tikrai buvo nemažas iššūkis. Ne gana to, per pa-
staruosius penkerius metus ne tik chorą, bet ir tris
dideles  lietuviškų dainų šventes Kristinai ir Alek-
sandrui pavyko organizuoti.  

Kanados lietuvių dienų siela

Aktyvi visuomeninė veikla, organizuoti keli
įsimintini LB choriniai renginiai Montrealyje su-
tuoktinių porai suteikė galimybę tapti vienos svar-
biausių šių metų Kanados Lietuvių dienų šventės pa-
grindiniais organizatoriais. 

Šiais metais Kanada mini 150-ties metų jubilie-
jų. Ottawa mero iniciatyva buvo paskelbtas projek-
tas pavadinimu ,,Ottawa sveikina  pasaulį” ir prie šio
projekto buvo pakviestos prisijungti visos 75 Kana-
doje reziduojančios ambasados. Tarp dalyvaujančių
šalių buvo ir Lietuva, kuri gavo gražią galimybę pri-
statyti savo kultūros paveldą. Tuometis ambasado-
rius Vytautas Žalys pasirašė sutartį, o Lietuvos pa-
sirodymui buvo numatyta šių  metų liepos 29 diena.  

Kanadoje gyvena daugiau kaip 34 milijonai gy-
ventojų, tarp kurių – įvairių kultūrų, kalbų ir skir-
tingas religijas išpažįstantys žmonės.  Prasmingas at-
rodo toks visus metus besitęsiantys renginys šalyje,
kurioje harmoningai gyvendami vieni šalia kitų,
gerbdami kitų tautų tradicijas, kiekviena tautinė ben-
druomenė gali pristatyti tai, ką  turi vertingiausio.
,,Kai Lietuvos ambasada Kanadoje išsiuntė įvairiau -
sioms lietuviškoms organizacijoms laiškus prisi-
jung ti prie šios šventės organizacinio komiteto, į kvie-
timą atsiliepėme mudu su vyru, – prisimena Kristi-
na. – Mus patvirtinus šio komiteto kopirmininkais,
ėmėme rinkti talentingų žmonių komandą.”

Netikėta svečių gausa

Ištisus metus trukęs  darbas davė neįtikėtinus

rezultatus.  Įsitraukė nemažai chorų šokių, kitų lie-
tuvių išeivijos kultūrinių grupių. Pamažu ryškėjo ir
Kanados Lietuvių dienų šventės programa. Renginio
dieną nuo vidurdienio kas valandą  pasirodė keturios
šokių grupės, jungtiniai vaikų, moterų ir mišrūs cho-
rai. O renginio programą vainikavo finalinis an-
samblių vakaras, kuriame dalyvavo 300 šventės da-
lyvių.  ,,Kredito unijos”  finansavo  renginį, nemen-
ka mecenatystės misija atiteko ir organizacijai ,,Glo-
bali Lietuva”. Ottawos miesto valdžia  renginiui ne-
mokamai skyrė populiarias,,Horticulture” patalpas
Landsdowne parke. ,,Tai buvo puiki proga Kanados
lietuviams pristatyti lietuvišką kultūrinį paveldą
visuomenei, pasidžiaugti išlaikius kalbą, dainą, tra-
dicijas, susirasti naujų draugų, atnaujinti senas pa-
žintis”, – pasakoja Kristina, šią šventę vadinanti
tikru stebuklu. – Daug kas pradžioje sakė, kad vasa-
ra, niekas neatvažiuos, visi atostogauja... Bet kai ren-
ginio dieną privažiavo tiek žmonių, kad net reikėjo di-
desnio pastato, supratau, kad tikrai įvyko stebuklas.
Pamenu, kalbu į  mikrofoną ir matau – iš Hamiltono
atvykę draugai mojuoja. Suvažiavo  4 000 dalyvių  iš
visų Kanados vietovių, atvyko ir  mamos vadovau-
jamas choras iš JAV, Clevelando”, – prisimena Kris-
tina. 

Prireikė pagalbos iš Lietuvos

Chorui sudaryti dainų repertuarą nėra sunku.
Kristinos vyras Aleksandras jau nemažai metų ruo-
šia mišrius lietuviškus chorus Dainų šventėms tiek
Amerikoje, tiek Lietuvoje. O ir pati Kristina, užaugusi
chorinės muzikos apsuptyje, nuo mažens girdėdavo tar-
miškai dainuojamas lietuviškas sutartines, žavėjosi
liaudies dainų sąskambiais. Per ilgus chorinės veik-
los metus sukauptas nemenkas  mėgiamų dainų ar-
chyvas. ,,Tai gerai žinomos lietuvių liaudies dainos,
tokios kaip ‘Šių naktį, per naktį’ ir kt. Na, ir aišku, tau-
tinį pasididžiavimą keliantis himnas ‘Lietuviais esa-
me mes gimę’”, – dainų reper tuarą vardija Kliorytė.
Tiesa, Kanados Lietuvių dienų šventei baigiamajam
chorų pasirodymui prireikė ir pagalbos iš Lietuvos.
Kadangi lietuvių liaudies dainų ritmas gana sudė-
tingas ir svarbiausi lietuvių liaudies dainų bruo žai at-
spindi tik joms būdingą nuotaiką ir savitumą, Kris-
tina, ieškodama aranžuočių daugiabalsėms dainoms,
kreipėsi į Lietuvos chorinės muzikos kūrėjus.  Dėko-
ja vienam garsesnių  chorinės muzikos kompozitorių
Giedriui Svilainiui ne tik už kai kurių liaudies dainų
aranžuotes, bet ir už pagalbą,  užmezgant  ryšius  su
kitu ne mažiau garsesniu Lietuvos muziku, Pasaulio
lietuvių dainų švenčių dirigentu Kęstučiu Lipeika.

Šventė gali turėti tęstinumą

Kristina  ir Aleksandras Stankevičius neneigia,
kad  ši šventė gali turėti tęstinumą. Nors visi sako, kad
lietuviškų grupių mažėja, nes nėra  jiems progų kur
pasirodyti, bet  patirtis rodo, kad tų progų yra, žmo-
nės nori susiburti, vadinasi reikia tik juos jungian-
čios rankos. Puikiai šią mintį papildo ir Toronto ,,Vo-
lungės” vadovės Dalios Viskontienės nuomonė: ,,Ši
šven tė – puiki proga išlįsti iš savo lizdo, pasitempti,
pasiruošti, suvažiuoti, pasidžiaugti ir kartu balsus su-
jungus šaukti: mes čia, mes dainuojam lietuviškai!
Kiekvienas laikmetis duoda iššūkį talentingiems, su-
maniems vadovams, kurie negaili savo laiko, suge-
bėjimų ir negali būt ‘ramūs’, bet ieško būdų įprasminti
mūsų buvimą čia. Savo meile muzikai, menui, šokiui
jie veda mus su savimi kūrybiniu keliu. Organizuo-
ja ką nors įdomaus ir gražaus, įtraukdami ne tik savo
chorą ir menininkus, bet ir mus visus.” Kristina taip
pat vienareikšmiškai pritaria šiai nuomonei ir mano,
kad, kiekvienas renginys turi savo išskirtinumą, o tai
tik rodo, kaip kiekvieną kartą galima patirti vis ki-
tokius jausmus, išgyventi  skirtingus įspūdžius ir
kaupti nepakartojamus prisiminimus. ,,Mes tai pa-
darėme ir  kitiems parodėme, ką sugebame. Neįkai-
nojama  bendrystė, kai ištisus metus dirbi pluši iš pe-
ties, vėliau visą dieną dalyvauji renginyje,  o vakare
atsipalaiduoji bendrame vakarėlyje, pabūni tarp
savų, susipažįsti ir dar padainuoji, nes to dainavimo
niekada neužtenka”, – šypsosi Kristina ir prasitaria,
kad artimiausias renginys, kuriame dalyvaus jos ir
vyro Aleksandro vadovaujamas Montrealio lietuvių
choras – tai Vasario 16-osios 100-mečio šventės, vyk-
siančios Toronte ir  gimtajame Clevelande.

Kaip ,,Mes” gali augti iš kiekvieno ,,Aš”

Grupė „Kristina ir Penketukas” bei jungtinis vaikų choras (Toronto „Gintarėliai” ir Toronto Prisikėlimo parapijos vaikų
choras) atlieka Aleksandro Stankevičiaus kūrinius. Akompanuoja kompozitorius, diriguoja Kristina Kliorytė. 

Dainos Čepulytės-Puterienės nuotraukos

Kristina Kliorytė
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Stiprinama kova su propaganda
Vilnius (ELTA) – Siekiant užtik-

rinti informacijos įvairovę, Lietuvos ir
gretimų šalių rusakalbę auditoriją
nuo šiol pasieks kokybiškesnės radijo
transliacijos. Rugpjūčio 29 d. Lietuvos
radijo ir televizijos centre (Telecentre)
oficialiai įjungtas Anykščių rajone
esantis naujas ilgojo nuotolio viduri-
nių bangų siųstuvas. Juo rusų ir bal-
tarusių kalba bus transliuojamos
„Laisvosios Europos/Laisvės radijo”
programos, jos bus girdimos ne tik Bal-
tijos šalių, bet ir Rusijos, Baltarusijos,
Ukrainos ir Moldovos klausytojams.

Siųstuvo inauguravimo renginyje
Lietuvos užsienio reikalų ministras Li-
nas Linkevičius pabrėžė, kad laisvė
yra neatsiejama nuo žodžio laisvės.

Viešintų stotyje įrengtą radijo
siųstuvą Lietuvai perdavė Jungtinės
Amerikos Valstijos (JAV). Šis 300 kW
maksimalaus pajėgumo siųstuvas pa-
keis 75 kW galios senąjį, kuris Sitkū-
nuose (Kauno r.) veikė daugiau nei 40
metų.

Inauguracijos renginyje dalyvavo
susisiekimo ministras Rokas Masiulis,
Seimo narys Emanuelis Zingeris. JAV

Kongreso narys John Shimkus, JAV
Transliacijų valdytojų tarybos (Broad-
casting Board of  Governors, BBG)
technologijų vadovas Andre Mendes,
Telecentro generalinis direktorius Re-
migijus Šeris, bendrovės „Tarptautinis
Baltijos bangų radijas” vadovas Ri-
mantas Pleikys ir kt.  

Vilnius (BNS) – Į Lietuvos radijo
ir televizijos komisijos (LRTK) akira-
tį dėl pažeidimų vėl pateko rusų kalba
Lietuvoje transliuojami televizijos ka-
nalai.

LRTK  teigia gegužės 31 dienos
„RTR Planeta” laidoje „Vakaras su
Vladimiru Solovjovu” ir birželio 10 die-
nos „TVCI” laidoje „Teisė žinoti” nu-
stačiusi karo ir neapykantos kurstymą.
Jos išvadas patvirtino ir Krašto ap-
saugos ministerijos Strateginės ko-
munikacijos ir viešųjų ryšių departa-
mentas.

Per „RTR Planeta” kanalą Rusijos
politikas Vladimiras Žirinovskis, be
kitų dalykų, sakė: „Reikia iškelti ulti-

matumą Baltijos valstybėms, kad ati-
trauktų visą NATO kariuomenę 300 ki-
lometrų nuo Rusijos sienų, neati-
trauksite – mes imsimės tam tikrų
priemonių”. Laidos vedėjui paklau-
sus, kokių, V. Žirinovskis atsakė: „O jie
vėliau pamatys. Ryte, naktį atskris
kažkokie lėktuvai”.

Rusijos parlamentaras dalyvavo ir
„TVCI” laidoje „Teisė žinoti”. Ten jis
kalbėjo apie Ukrainos, nuo Moldovos
atskirtos Padniestrės srities okupaci-
ją.

Lietuva pradėjo riboti rusiškų ka-
nalų transliacijas nuo 2014-ųjų, kai
Rusija aneksavo Krymą ir pradėjo
remti separatistus Rytų Ukrainoje.

Akiratyje vėl du rusiški kanalai

Vilnius (BNS) – Vienu iš Nidos
simbolių laikomas Urbo kalnas su
švyturiu bus pradėtas tvarkyti jau ki-
tąmet.

„Kadaise per Urbo kalną ėjo takas
nuo Kuršių marių iki jūros, bet ilgai-
niui kopa apaugo pušimis, o pasi-
vaikščiojimo keliukai išnyko arba ne-
beatpažįstami. Sutvarkius kopą Nido-
je būtų sukurta nauja, estetiška erdvė
kartu atiduodant duoklę istorijai”, –
sakė Neringos meras Darius Jasaitis.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių

fondų ir Neringos savivaldybės biu-
džeto tam skirta apie 450 tūkst. eurų.
Planuojama pagal galimybes atkurti
senuosius, ikikarinius pasivaikščioji-
mo takus, kurie turėjo romantiškus pa-
vadinimus, įrengti apžvalgos aikštelę
su stacionariais žiūronais.

Taip pat siekiama švyturį, į jį ve-
dančius šimtamečius akmeninius laip-
tus su iškalta svastika bei buvusį švy-
turio prižiūrėtojo namą įtraukti į ne-
kilnojamųjų kultūros vertybių regist-
rą.

Tvarkys Nidos Urbo kalną

Vilnius (LRT.lt) – Šiuo metu nuo
Lietuvos teisėsaugos slapstosi apie 1 200
asmenų, įtariamų nužudymais, narko-
tikų platinimu, finansiniais nusikalti-
mais. Didžiajai daliai paskelbta tarp-
tautinė paieška, o teisėsaugos institu-
cijos, besitikėdamos visuomenės pa-
galbos nusikaltėlių paieškai, pasitelkia
ir neįprastus būdus. 

Tarp ieškomiausių Lietuvos nusi-
kaltėlių – ir buvusio banko „Snoras” va-
dovas Raimondas Baranauskas bei ak-
cininkas Vladimiras Antonovas. Abu
bankininkai įtariami galbūt pasisavinę
apie pusę milijardo „Snoro” turto. Kurį

laiką jie gyveno Didžiojoje Britanijoje,
tačiau šios šalies teismui nusprendus
juos išduoti Lietuvai, abu spruko į Ru-
siją. Šių metų pradžioje į Lietuvos pro-
kurorų teisinės pagalbos prašymą Ru-
sija atsakė, kad R. Baranausko neiš-
duos, nes šis gavęs prieglobstį. 

Kasmet į Lietuvą grąžinama apie
du šimtus ieškomų asmenų. Už svarbią
informaciją, gautą iš piliečių, policija
teikia tam tikrą piniginį atlygį. Grei-
čiausiai asmuo buvo surastas per vieną
dieną, ilgiausiai ieškota visiems žino-
mo, šiuo metu Rusijoje kalinčio, Romo
Zamolskio, – net 16 metų.

Nuo teisėsaugos slapstosi apie 1 200 asmenų 

Vienintelė išeitis Talibanui – derybos 
Washingtonas (BNS) – JAV vals-

tybės sekretorius Rex Tillerson pa-
reiškė, kad Talibanas negali tikėtis iš-
kovoti karinę pergalę Afganistane, bet
galėtų įgyti teisėtą vaidmenį derybomis.

Šiuos komentarus diplomatijos va-
dovas išsakė JAV prezidentui Donald
Trump išdėsčius savo strategiją Afga-
nistano atžvilgiu ir pareiškus, kad jis
leis sustiprinti toje šalyje dislokuotas
Amerikos pajėgas.

„Manau, Prezidentas Trump aiš-
kiai parodė, kad visomis šiomis prie-
monėmis ketinama daryti spaudimą
Talibanui ir priversti Talibaną suprasti:

jūs nelaimėsite karinės pergalės. Galbūt
jos nelaimėsime mes, bet ir jūs nelai-
mėsite. Taigi, kažkuriuo metu turėsime
sėsti prie derybų stalo ir rasti būdą tai
užbaigti”, – sakė R. Tillerson. 

R. Tillerson anksčiau perspėjo, kad
„būtent Afganistano vyriausybė ir Ta-
libano atstovai turės sukurti susitai-
kymo procesą, tenkinantį jų poreikius
ir užtikrinantį Amerikos žmonių sie-
kius – tai yra, saugumą. Afganistane tu-
rės nebūti jokio saugaus prieglobsčio
kur nors veikti teroristams – nei dabar,
nei ateityje”.

Briuselis (ELTA) – Antrasis Di-
džiosios Britanijos derybų su Europos
Sąjunga (ES) dėl pasitraukimo iš Ben-
drijos („Brexit”) etapas gali prasidėti
ne anksčiau kaip gruodį. Tokią laiko
perspektyvą Briuselio derybininkai
prognozuoja dėl lėtos ligšiolinių po-
kalbių eigos.

Antrajame etape turi būti kalbama
apie likusių 27 ES narių prekybinius
santykius su Didžiąja Britanija.

Naujausią Londono pozicijų do-
kumentą derybininkai vadina „nuvi-
liančiu”. Londonas jame siūlo muitų
susitarimą bei bendrus standartus že-
mės ūkio produktams bei maistui, kad
būtų išvengta pasienio kontrolės įve-
dimo tarp Šiaurės Airijos ir ES narės
Airijos. Britai ir airiai esą ir toliau ga-
lės kirsti sieną be patikrų. Kaip jie bus
atskiriami nuo trečiųjų šalių piliečių,
nėra aišku. 

Kada bus antrasis „Brexit” derybų etapas?

Brazilija (ELTA) – Brazilijos val-
džia nusprendė Amazonės miškuose
panaikinti didelį rezervatą ir atverti te-
ritoriją kasybai.

Manoma, kad apie 46 tūkst. kvad-
ratinių kilometrų siekiančioje erdvė-
je gausu aukso ir kitų mineralų. Ka-
sybai turėtų būti atverta apie 30 proc.
rezervato erdvės.

Tačiau aktyvistai išreiškė nepa-
sitenkinimą tokiu valdžios sprendi-
mu, jie mano, kad kasyba šiose terito-
rijose gali būti kenksminga gamtai. Pa-
vyzdžiui, opozicijos senatorius Ran-
dolfe Rodrigues šį sprendimą pavadino
„didžiausiu išpuoliu prieš Amazonę
per pastaruosius 50 metų”.

Kasybos ir energetikos ministeri-
ja savo ruožtu ginasi ir teigia, kad ap-

saugotos miškų zonos ir vietiniai gy-
ventojai paveikti nebus. 

„Šių priemonių tikslas yra pri-
traukti investicijas, generuoti turtą
šaliai, darbo vietas bei pajamas gy-
ventojams”, – teigia ministerija. 

Pinigai svarbiau nei Amazonės miškai

Pchenjanas (ELTA) – Šiaurės Ko-
rėja paleido raketą virš šiaurinės Ja-
ponijos dalies. Ji praskriejo virš antros
pagal dydį Japonijos Hokaido salos ir
nukrito į jūrą. Japonijos ministras
pirmininkas Shinzo Abe šį veiksmą pa-
vadino precedento neturinčia grėsme
jo šaliai.

Japonija nesistengė numušti ra-
ketos, bet įspėjo Hokaido salos gyven-
tojus pasislėpti rūsiuose ar kituose
tvirtuose pastatuose.

Vieną provokatoriškiausių istori-
joje raketos bandymą Pchenjanas su-
rengė JAV ir Pietų Korėjos pajėgoms
Korėjos pusiasalyje vykdant kasmetes
karines pratybas. Jas Šiaurės Korėja
laiko pasirengimu invazijai į jos teri-
toriją.

Reaguodamas į raketos paleidi-
mą, Prezidentas Donald Trump pa-
reiškė, kad pasaulis kuo puikiausiai su-
prato naujausią Šiaurės Korėjos žinu-
tę.

„Režimas parodė panieką savo kai-
mynams, visoms Jungtinių Tautų (JT)
narėms ir minimaliems priimtino el-
gesio tarptautinėje erdvėje standar-
tams”, – Baltųjų rūmų išplatintame
pranešime teigė D. Trump.

„Grasinantys ir padėtį destabili-

zuojantys veiksmai tik dar labiau di-
dina Šiaurės Korėjos režimo izoliaciją
regione ir visame pasaulyje. Neatme-
tame jokių priemonių panaudojimo”,
– sakoma pranešime.

Baltieji rūmai taip pat informavo,
kad D. Trump kalbėjosi su Japonijos
ministru pirmininku Shinzo Abe ir
abu politikai sutiko, jog Šiaurės Korė-
ja kelia „rimtą ir augančią tiesioginę
grėsmę JAV, Japonijai, Korėjos Res-
publikai (Pietų Korėjai – ELTA) ir vi-
soms pasaulio valstybėms”.

„Prezidentas D. Trump ir premje-
ras Sh. Abė įsipareigojo didinti spau-
dimą Šiaurės Korėjai ir visomis išga-
lėmis siekti, kad tą patį darytų ir tarp-
tautinė bendruomenė”, – rašoma pra-
nešime.

Šiaurės Korėja paleido raketą virš Japonijos

Lietuvoje įjungtas naujas radijo siųstuvas.  
Martyno Ambrazo nuotr.

Šiaurės Korėja paleido raketą virš Japonijos. 
EPA–ELTA nuotr.

Iškirtus rezervato mišką tikimasi investici-
jų. A. M. Expeditions nuotr.
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VERSLO N AUJIENOS

Turite idėją, kaip užsidirbti pinigų?
Esate sėkmingo verslo savininkas,  o
gal tik užgimstantis verslininkas, kurio
kišenėse švilpauja vėjai? Nesvarbu, ka-
dangi bet kokią verslo idėją reikia pa-
tikrinti. Štai 8 svarbūs klausimai, kurie
padės patikrinti naujo verslo konsepciją
arba turimą idėją patobulinti iki ne-
abejotinai sėkmingos.

1 – kas yra jūsų produkto ar pa-
slaugos ,,idealus” klientas?

Kiek tokių ,,idealių” klientų eg-
zistuoja? Jei norite, kad verslas būtų
sėkmingas, privalote visą dėmesį su-
telkti į ,,idealius” klientus. Gali būti ir
papildomų klientų segmentai, kurie
gali pageidauti pirkti. Tačiau atmin-
kite, jog prekė ar paslauga, kuri sten-
giasi įtikti visiems žmonėms, papras-
tai yra pasmerkta žlugti.

Pabandykite suskaičiuoti ,,idea-
lius” klientus ir pridėkite 20 proc. ,,ne
idealių” klientų, kurie yra  linkę pirk-
ti. Greitai suprasite, jog nemenkai da-
liai ,,ne idealių” klientų jūsų produk-
tas mažiau patrauklus, nei manėte.

2 – ar toks produktas / paslauga
jau yra?

Didžioji dalis verslininkų galvoja,
jog geriausias atsakymas – ,,ne”. Kas
suformavo nuomonę, jog geriau su-
kurti kažką naujo, o ne tobulinti tai,
kas jau egzisuoja?

Jei toks produktas ar paslauga
jau yra, vadinasi, yra ir poreikis. Tada
jūs turite itin daug informacijos apie
potencialius klientus ir jų norus! Ga-
limiems investuotojams kur kas pa-
traukliau ,,merkti” savo pinigus į jau
įrodytą paklausą.

3 – ką šiuo metu daro klientas?
Jei poreikis yra, vadinasi, egzis-

tuoja ir sprendimas. Kai kada jam ras-
ti prireikia laiko, o kai kuriais atvejais
tas sprendimas labai paprastas, pana-
šus į jūsų idėją. Bet kurio atveju, pri-
valote savo produkto ar paslaugos ver-
tę klientui įrodyti, kitaip verslo idėja
nepasiteisins.

Verslo idėjos – pasitikrinkite 
ar jos bus pelningos!

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų rugpjūčio 31 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,84 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,68 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,19 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,65 €

Kuriant verslo planą, gali būti svarbios ir smulkmenos. Shutterstock nuotr.

Stipriai pažliugę orai Lietuvo-
je pradėjo stabdyti javapjūtę – kai
kuriose šalies vietose grūdų plotai
permirkę ir į juos kombainai įva-
žiuoti negali.

„Per savaitę situacija pasikei-
tė, kadangi nuo praėjusio savait-
galio vyrauja lietingi orai ir ja-
vapjūtė nelabai pasistūmėjo. Kai
kuriuose regionuose: Aukštaitijo-
je, Šiaurės Rytų ir Pietryčių Lie-
tuvoje situacija tapo dramatiška
dėl stichinių liūčių ir žiūrima, ar
pavyk ten dar paimti derlių. Yra
šlapia ir didžiulė balos”, – sakė Lie-
tuvos grūdų augintojų asociacijos
pirmininkas Aušrys Macijauskas.

Jis teigė, kad ūkininkai tikisi ge-
resnių orų ateinančią savaitę, o šiuo
metu yra nukulta maždaug 60 proc
bendro grūdinių kultūrų ir rapsų plo-
to.

„Kokybė vidutiniška. Geresnė
nei pernai, kai buvo labai prasta ko-
kybė. Ji šiek tiek prastesnė nei dau-
giametis vidurkis. Vyrauja antros
klasės grūdai”, – tvirtino A. Maci-
jauskas.

Anksčiau jis yra teigęs, kad šie-

met ūkininkai turėtų prikulti šiek
tiek daugiau grūdų nei pernai.

Statistikos departamento duo-
menimis, Lietuvoje pernai grūdų der-
lius siekė 5,71 mln. tonų ir buvo 12
proc. mažesnis nei 2015 metais (6,52
mln. tonų).

Lietuviški grūdai tradiciškai eks-
portuojami į Iraną, Šiaurės Afrikos ša-
lis bei Vakarų Europos valstybes. Lie-
tuvos grūdų augintojų asociacijos
duomenimis, kiekvienais metais maž-
daug 80 proc. lietuviškų grūdų eks-
portuojami.

BNS

Vidutinis paskaičiuotas (bruto)
darbo užmokestis Lietuvoje, išsky-
rus individualias įmones, antrąjį šių
metų ketvirtį buvo 838,7 euro – 8,7
proc. daugiau nei 2016-ųjų tą patį ket-
virtį.

Vidutinis išmokėtas (neto) atly-
ginimas šalyje palyginamuoju laiko-
tarpiu išaugo 9,7 proc. iki 659 eurų,
pranešė Statistikos departamentas.

Per ketvirtį (palyginti su šių metų
sausio-kovo mėnesiais) vidutinis pa-
skaičiuotas ir išmokėtas darbo už-
mokestis atitinkamai padidėjo 2,6
proc. ir 2,2 procento. Darbo užmo-
kesčio padidėjimą per ketvirtį lėmė di-
desnės darbų apimtys, sezoniškumas
bei kitos priežastys.

BNS

Lietuvoje vidutinis atlyginimas 
padidėjo 8,7 proc. 

Pažliugę orai stabdo javapjūtę 

Oro uosto rekonstrukcija nuskriaudė
restoranus 

Vilniaus oro uosto rekonstrukcija
trečdaliu sumažino klientų srautus
sostinės restoranuose. 

Neigiamą įtaką pajuto ir mažesnių
miestų maitinimo įstaigos, nes re-
konstrukcijos metu skrydžius buvo
sustabdžiusi emigrantų pamėgta pigių
skrydžių bendrovė „Ryanair”, sako
„Katpėdėlių” ir „Charlie Pizza” val-
dytojos „Amber Food” vadovas.

„Oro uosto uždarymas parodė, koks
svarbus Lietuvai yra susisiekimas ir tu-
rizmas. Kai kuriose sostinės turistinė-
se vietose – Pilies, Vokiečių gatvėje, Ge-
dimino prospekte – įsikūrusiuose res-

toranuose tuo metu stebėjome net iki 30
proc. mažesnius klientų srautus, nei
būtų galima tikėtis, jei nebūtų uždary-
tas oro uostas”, – sakė „Amber Food”
vadovas Gediminas Balnis.

Anot jo, vasarą grįžta emigrantai,
auginantys restoranų regionuose pa-
jamas. „Tačiau šiemet Panevėžio, Aly-
taus, Šiaulių maitinimo įstaigose apy-
varta gali būti 3–5 proc. mažesnė dėl to,
kad, vykstant oro uosto rekonstrukci-
jai, ‘Ryanair’ skrydžius ne perkėlė į
Kauną, o išvis nutraukė ir atnaujins
juos tik nuo rugsėjo”.  

Diena.lt

Lietuva turės žemės ūkio atašė Japonijoje
Vyriausybė pritarė žemės ūkio

ministerijos siūlymui įsteigti žemės
ūkio atašė pareigybę Lietuvos diplo-
matinėje atstovybėje Japonijoje bei
panaikinti tokią pareigybę diplomati-
nėje atstovybėje Rusijoje. Toks spren-
dimas priimtas, nes po Rusijos em-
bargo žemės ūkio ir maisto produk-
tams, labai sumažėjo ten esančio atašė
veiklos galimybių.

„Vyriausybė aktyviai ieško nau-
jų rinkų Lietuvos žemės ūkio produk-
cijai ir siekia plėsti eksporto apimtis.
Atašė pareigybės įsteigimas Japonijoje
turėtų pasitarnauti šiems svarbiems
tikslams. Bendradarbiavimas tarp
abiejų šalių institucijų taps ženkliai
efektyvesnis”, – teigia premjeras Sau-
lius Skvernelis.    

Specialiojo žemės ūkio atašė Ja-
ponijoje vykdomas funkcijas numato-
ma išplėsti, kad jis galėtų rūpintis ir tu-
rizmo bei kitomis svarbiomis sritimis. 

Japonija yra didžiausia pagal pi-
niginę vertę maisto rinka pasaulyje. Ji
importuoja daugiau kaip 60 proc. rei-
kalingų maisto produktų. Japonijoje
vyksta daug tarptautinių parodų, mugių
ir seminarų, kuriuose Lietuva galėtų
pristatyti žemės ūkio produkciją ir ieš-
koti partnerių bendradarbiavimui.   

Delegavus atašė į Japoniją, Že-
mės ūkio ministerija turės devynis
specialiuosius žemės ūkio atašė. Keturi
iš jų jau dirba Briuselyje, kiti – JAV, Ki-
nijoje, Vokietijoje, Italijoje.

ŽŪM info

Pasipylęs lietus ne tik sunkina darbą, bet ir ma-
žina derlių. Agronomija.lt nuotr.

4 – kokia yra galutinė prekės ar
paslaugos kaina?

Itin svarbu suskaičiuoti kiekvieną
centą, nes produkto ar paslaugos kai-
na potencialiam pirkėjui dažniausiai
bus lemiamas rodiklis. Kuo ji bus že-
mesnė ir mažiau svyruos, tuo geriau.

5 – kas jūsų prekėje, paslaugo-
je yra unikalu?

Tai, ką jūs parduodate, turi būti
kažkas unikalaus. Taip lengviau pa-
siekti klientus, įsitvirtinti rinkoje.

6 – kaip reaguos konkurentai į
sėkmingą jūsų pradžią?

Nemanykite, jog pirmas visada
laimi. Kopijavimas yra tiesiausias ke-
lias į sėkmę. Versle, jei neturite var-
žovų, tikriausiai verslo idėja nieko
verta. Jei verslo idėja sėkminga, kon-
kurentų turėsite, o gal jau turite. Ne-
sikoncentruokite į tai, jog jūs esate /
buvote pirmas, didžiausią dėmesį
kreipkite į klientų poreikius. Jeigu ant-
ras ar trečias jūsų verslo pasekėjas per-
sivilios klientus ir gaus panašų pelną,
vadinasi, jūsų verslas niekinis.

7 – koks yra verslo modelis?
Sudarykite savo verslo modelį nuo

pradžios iki pabaigos: klientų seg-
mentai, santykiai su klientais ir tarp
klientų, pagrindinės veiklos rūšys,
pajamų šaltiniai, išlaidų struktūra ir
t.t. Apsvarstykite kiekvieno varianto
alternatyvas ir išsirinkite tai, kas ge-
riausia.

8 – kaip galite išbandyti ar su-
žinoti, jog verslo sruktūra gera?

Negalvokite taip: ,,bus verslas,
bus ir klientai”. Ieškokite kūrybiškų
sprendimų, kaip pritraukti bent dalį
klientų ir išbandyti savo produktą ar
paslaugą - tai lyg beta versija. Būtent
taip geriausiai patikrinsite savo vers-
lo idėją. Pamatysite, kaip realybė ski-
riasi nuo pradinių idėjų.

Tikimės, jog jūsų verslo idėja bus
pelninga!

„VisasVerslas.lt”
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Pasaulio lietuvių centre 2017 m. rugp-
jūčio  15 d. vyko Lietuvių Fondo

Plėtros komiteto (PK) posėdis,
kurį pradėjo komiteto pirmi-
ninkas Darius Sa Lietuvių Fon-
dą (LF) strateginės plėtros

planavimą. 
Prieš rinkdamiesi į šį posėdį,

komiteto nariai nuveikė nemažą
darbą: išanalizavo esamą LF būklę, val-

dymo struktūra, susipažino su duomenimis apie
kitų paramos fondų veiklą, peržvelgė žinias apie lie-
tuvių demografiją. Norėdamas atsakyti į klausimą, ar
teisingu keliu einama ir ką išeivija ir Lietuvoje gyve-
nantys lietuviai mano apie Lietuvių Fondą, PK taip pat
atliko lietuvių apklausą, o, gavę atsakymus, juos  iš-
analizavo. Visa ši medžiaga bus panaudota LF veik-
los strateginio plano, kuris apibrėš organizacijos
ateities kryptį, ilgo laikotarpio darbo planus, orga-
nizacijos pasirinkto tikslo siekimą, sudarymui. Siūlome
skaitytojams susipažinti su apklausos rezultatais.

Apklausoje iš viso dalyvavo dalyvavo 565 asmenys,
absoliuti dauguma iš JAV, tačiau sulaukta at-
sakymų iš Brazilijos, Argentinos, Australijos,

Lietuvos, Europos šalių.
Buvo pateikta 18 klausimų. Apklausa vyko in-

ternetu (išsiųsta 2300 anketų, gauti 483 atsakymai)
ir paprastuoju paštu (išsiųsta 1700 anketų, gauti 82
laiškai). 

Darant apklausos analizę, eilės tvarka apžvelg-
sime visus klausimus, kurie buvo pateikti respon-
dentams. Rašant tyrimo išvadas proc. skaičiuojami
nuo visų į klausimą atsakiusių respondentų.

1. Kaip Jums svarbus lietuviškos tapatybės, kultū-
ros ir tradicijų išsaugojimas? 

Užima esminę vietą mano gyvenime – 45,9 proc.;
labai svarbus – 48,6 proc.; šiek tiek svarbus  – 5,0 proc.;
nei svarbu, nei nesvarbu  – 0,4 proc.; nesvarbu – 0,2
proc.

Dauguma atsakiusių pabrėžė, kad lietuviškos ta-
patybės, kultūros ir tradicijų išsaugojimas jiems už-
ima esminę vietą arba yra labai svarbus. 5,1 proc. res-
pondentų šios vertybės yra  šiek tiek svarbios ir tik
vienam atsakiusiųjų (0,2 proc.) šis klausimas ne-
svarbus. 0,4 proc. atsakė, kad jiems lietuviškos ta-
patybės, kultūros ir  tradicijų išsaugojimas yra nei
svarbus, nei nesvarbus.

2. Kuris sakinys geriausiai apibūdina Jūsų požiūrį į lie-
tuviškas vertybes? 

Daugumai respondentų atsakė, kad Lietuva
jiems svarbi, nes tai jų šaknys, tėvai ir protėviai, is-
torija (49,6 proc.). Kitiems svarbu lietuviškos tradi-
cijos – tai jų gyvenimo dalis nuo mažens, jos sufor-
mavo jų asmenybę, dabartinių draugų ir pažįstamų
ratą (35,8 proc.).  1,5 proc.  atsakiusių ryšiai su lie-
tuviais ir lietuviškomis bendruomenėmis padėjo pa-
siekti praktinius gyvenimo tikslus (gauti išsilavi-
nimą, darbą, kt.). Dar 13,1 proc. mano, kad  Lietuva
– tai moderni XXI amžiaus valstybė su milžiniško-
mis ateities galimybėmis, todėl nori prisidėti prie Lie-
tuvos šlovės kūrimo ir ja didžiuotis. 

Į šį klausimą susilaukta 18 komentarų. Daugu-
ma komentavusių rašė, kad lietuviškoms verty-
bėms apibūdinti tinka visi atsakymai ir yra sunku
išrinkti vieną.

3. Kokioje lietuviškoje veikloje dalyvaujate ar norė-
tumėte dalyvauti?

Lietuviškos bendruomenės ir kitų lietuviškų or-
ganizacijų renginiuose ir šventėse dalyvauja 78,5
proc. respondentų, lituanistinių mokyklų veikloje
dalyvauja 40,7 proc., lietuviškuose kultūriniuose ren-
giniuose, koncertuose lankosi 72,3 proc. atsakiusiųjų.
Aktyviai laisvalaikį leidžia ir sporto renginiuose da-
lyvauja 21,2 proc., savišvieta (lietuviškos knygos, žur-
nalai, kt.) užsiima 54,1 proc.,  lietuviškų universite-
tinių studijų ir moksline veikla 18,4 proc. respon-
dentų.

Lietuviškoje veikloje nedalyvauja 3,8 proc. at-
sakiusiųjų, kita – 6,7 proc. 

55-metį švenčiantis Lietuviųvių Fondas žvelgia į ateitį

Respondentai nurodė ir veiklas, kurios nebuvo
paminėtos apklausoje. Tai veikla lietuvių parapijo-
se, ateitininkų, labdaros organizacijų veikla Kiti
gelbsti ruošiant vasaros stovyklas, palaiko tiesiogi-
nius ryšius su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis,
rašo į spaudą, yra skautas, kviečia atlikėjus iš Lie-
tuvos į JAV, veda AABS kursus (Association for the
Advancement of  Baltic Studies).

Kai kas prisiminė jau nustojusias veikti orga-
nizacijas – Santarą-Šviesą (persikėlė į Lietuvą –
red. pastaba), BALF’as, o vienas respondentas rašo:
,,Daugelyje dalyvavau, dabar pasenau.” Kai kurie da-
lyvauja savo apylinkės ar apygardos veikloje. 

Tačiau buvo ir tokių laiškų: ,,Aktyviai dalyvavau
lietuviškoje veikloje: lankiausi renginiuose, kon-
certuose, dirbau mokytoja šeštadieninėje mokyklo-
je. Iš visos veiklos pasitraukiau, kai susidūriau su Lie-
tuvių Bendruomenės narių Amerikoje nesąžinin-
gumu, kuris buvo užglaistytas, siekiant išlaikyti gerą
mokyklos vardą.” 

Du respondentai parašė, kad jų gyvenamoje vie-
tovėje nėra  lietuvių, o vienas parašė, kad namus sta-
to išskirtinai tik lietuviams.

4. Kokioms lietuviškoms organizacijoms priklausote? 
Atsakydami į šį klausimą 86,8 proc. responden-

tų parašė apie priklausymą vienai kokiai organiza-
cijoms, 38,0 proc. respondentai teigia esantys 2 or-
ganizacijų nariai, o 18,9 proc. yra 3 ar daugiau or-
ganizacijų nariai.  

Dauguma respondentų nurodė priklausantys
įvairių šalių lietuvių bendruomenėms, ateitinin-
kams, skautams, įvairiems meno ansambliams, ŠAL-
FASS. Peržvelgus visą sąrašą, sunku patikėti, kad tiek
daug įvairiausių lietuviškų organizacijų veikia pa-
saulyje, kuriose sėkmingai dirba mūsų tautiečiai. Iš
viso nurodyta daugiau nei 70 įvairių organizacijų.
Tarp nurodytų yra tokios organizacijos kaip Lietu-
vos vyčiai, ,,Korp! Neo-Lithuania”, ,,Jaunimo linija”,
Mažosios Lietuvos draugija / fondas, susigiminia-
vusių miestų draugijos, Lietuvių rašytojų draugija
ir t.t. Keletas  respondentų nurodė organizacijas, ku-
riose kažkada dalyvavo, tačiau šiuo metu jos yra nu-
traukusios savo veiklą (BALF’as, Santara-Šviesa). 

5. Ką manote apie lietuvišką (Lietuvos ir išeivijos) fi-
lantropinę veiklą ir organizacijas, lyginant su filantropine
veikla ir organizacijomis JAV ir kitose valstybėse? 

Kad veiklos pobūdis ir mastai, atsižvelgiant į vals-
tybių ir bendruomenių dydį, yra panašūs, atsakė 42,6
proc. respondentų, kad lietuviška veikla ir filantro-
pinės organizacijos mažiau išsivysčiusios, bet jau-
čiamas teigiamas  pokytis – 42,0 proc., o kad  lietu-
viška filantropinė veikla labai atsilieka –  15,4 proc.
respondentų.

6. Ar kada nors naudojotės filantropinių organizaci-
jų teikiama parama (stipendija, labdara, parama projektams)? 

LF paramą yra gavę 48,6 proc. respondentų, ne-
pasinaudojo –  51,4 proc. atsakiusiųjų.

7. Jeigu atsakėte taip, kaip svarbi ši parama buvo Jūsų
gyvenime, moksluose, karjeroje? 

20,0 proc. paramą gavusiems tai buvo esminė pa-
rama, 38,6 proc. – svarbi, bet ne lemiama, 15,1 proc.
–  šiek tiek padėjo. Kad nėra gavę paramos, pasisakė
91 asmuo (26,4 proc.) atsakiusiųjų. 

8. Ar žinote apie Lietuvių Fondą, ar esate šio Fondo
narys? 

Apie Lietuvių Fondą žino 96,37 proc. atsakiusiųjų
į anketą, iš jų 55,9 proc. respondentai yra LF nariai.
Nieko  nežino apie LF 3,6 proc.  atsakiusiųjų.

9. Koks teiginys geriausiai apibūdina Jūsų nuomonę
apie Lietuvių Fondą ir jo veiklą? 

40,7 proc.  respondentų  į šį klausimą atsakė, kad
Lietuvių Fondas – didžiausia ir geriausiai veikian-
ti lietuviška filantropinė organizacija JAV ir pasau-
lyje ir yra pavyzdys kitoms organizacijoms. 46,8
proc. mano, kad ši lietuviška filantropinė organiza-
cija turi galimybių plėsti ir gerinti veiklą; 6,1 proc.
sakė, kad Lietuvių Fondo veikloje yra trūkumų, ku-
riuos reikėtų šalinti. Kad nieko per daug nežino apie
Lietuvių Fondo veiklą, teigė 6,3 proc.  apklaustų.

Į 10 klausimą – Jūsų nuomone, kaip būtų geriausia
paskirstyti Lietuvių Fondo skiriamą paramą? – atsakymai
pasiskirstė taip: 

a. Paramą reikėtų skirti lietuviškų bendruo-
menių veiklai visame pasaulyje, įskaitant Lietuvą –
40,5 proc.

b. Išskirtinai remti lietuvišką veiklą ir ben-
druomenes tų šalių, kurių bendruomenės labiausiai
prisideda prie LF finansavimo– 12,8 proc.

c. Pasirinkti keletą svarbių prioritetinių sričių
ir tik jas remti visame pasaulyje –  9,8 proc.

d. Pirmenybę teikti JAV lietuvių projektams  –
29,6 proc.

e. Kita – 7,3 proc.

11. Kokias veiklos sritis svarbumo tvarka turėtų rem-
ti Lietuvių Fondas?

Pagal prioritetą respondentai siūlo LF paramą
skirti taip: 68.23 proc.  – švietimui; 58.61 proc.  – jau-
nimo veiklai; 54.90 proc. – kultūrai; 31.98 proc.  – vi-
suomeninei veiklai ir 41.25 proc.  – stipendijoms. 

12. Kokias dar sritis, be anksčiau išvardintų, turėtų rem-
ti LF? 

Be 11 klausime nurodytų sričių remti siūloma:
naujų knygų leidybą, susigiminiavusių JAV – Lie-
tuvos miestų programas, daugiau paremti rengi-
nius mažose bendruomenėse ir mažesnių bendruo-
menių  veiklą, daugiau dėmesio skirti lietuvybės iš-
saugojimui užsienyje, JAV ir Lietuvos universitetų
bendradarbiavimui, remti mokslinę veiklą, jaunuo-
sius talentus, archyvų išlaikymą, tuos projektus, ku-
rie duoda itin matomus rezultatus JAV ir pasaulyje.
Taip pat siūlo daugiau dėmesio skirti naujai besi-
kuriančioms lietuvių organizacijoms JAV, skatinti
jaunus, kūrybingus, išsilavinusius žmones, dirban-
čius pelno nesiekiančiose organizacijose, susirū-
pinti norinčiais grįžti į Lietuvą, padėti įsigyti patalpas
lietuviškiems renginiams, daugiau remti sporto ren-
ginius  ir t. t.  

13. Kokius esminius pokyčius LF veikloje norėtumė-
te matyti ateityje? 

Daugelis respondentų tiki, kad ateityje LF stip-
rės ir jam padedant toliau bus išlaikoma bei puose-
lėjama lietuvybė. Atsakiusieji linki LF atsinaujinti
ir sėkmingai tęsti savo darbus, skatina gerus LF dar-
bus daugiau reklamuoti tarp JAV išsibarsčiusių lie-
tuvių (ne visi gi skaito ,,Draugą”), siūlo sugalvoti

Jono Kuprio nuotr.
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ADVOKATAI

būdą, kaip į LF veiklą įtraukti ,,tre-
čiabangius” ir kaip užmegzti tamp-
resnį bendradarbiavimą su Lietuvos
kultūros institucijomis. 

Turi  respondentai ir kritikos: LF
taryba turėtų sugrįžti prie pirmųjų
įkūrėjų ir jų veiklos, prašoma ieško-
ti galimybės, kaip  pranešti pateiku-
siems paraiškas apie tai, kad negavo
paramos (kai kurie jų teigė, kad ne-
gaunantys paramos ir lieka nežinio-
je). Taip pat siūloma atkreipti dėme-
sį ir į lietuviškai nekalbančius lietu-
vių kilmės žmones.

Kai kurie respondentai teigia,
kad norėtų daugiau objektyvumo ski-
riant paramą tiek pavieniams asme-
nims, tiek organizacijoms. ,,Dažnai tie
patys asmenys ar organizacijos gau-
na kasmetinę paramą savo projek-
tams, paliekant kitus nuošaly. Tai
sukelia visuomenės nusivylimą”, –
rašo jie.  

Respondentų socialinis-demografi-
nis (14–18 klausimai) portretas.

Iš viso apklausoje dalyvavo 565
respondentai. 39 proc. jų – vyrai, 61
proc. – moterys. Pagal amžių jie pa-
siskirstė taip: 15–25 metų apklaustų-
jų buvo 5,7 proc.; 26–40  – 14,9 proc.;
41–55 – 28,2 proc.; 56–65 –18,6 proc. Ak-
tyviausi buvo vyresni nei 66 metų da-
lyviai. Šio amžiaus grupę sudarė net
32,6 proc. visų atsakiusiųjų į klausi-
mus. 

Daugiausia apklausos dalyvių

turi aukštąjį išsilavinimą (76,1 proc.);
vidurinį išsilavinimą turi 6,5 proc. ap-
klausos dalyvių, o 17,7 proc. turi
mokslinį laipsnį.

Dalyvių buvo prašoma nurodyti
gimimo vietą ir dabartinę gyvena-
mąją vietą. Dauguma atsakiusiųjų į šį
klausimą yra gimę Lietuvoje (63,3
proc.); 20,6 proc. jų gimė JAV, 9,2
proc. – kitose šalyse.  Tarp jų 22 res-
pondentai yra gimę Vokietijoje, 6 – Ka-
nadoje, 4 – Rusijoje, 3 – Brazilijoje. Čia
reikia atkreipti dėmesį, kad didžiulis
skaičius gimusių Lietuvoje, nereiškia,
kad jie emigravo į JAV  pastaraisiais
metais. Didelę grupę respondentų
sudarė žmonės, vyresni nei 66 metų.
Kaip žinia daugelis jų gimę Lietuvo-
je arba Vokietijoje, o šiuo metu gy-
vena JAV.  

Apklausos metu dauguma res-
pondentų gyveno JAV  (82,5 proc.), Lie-
tuvoje gyveno 12,2 proc. apklaustųjų,
kitose šalyse – 5,2 proc. Daugiausia iš
pastarųjų atsakė, jog gyvena Jungti-
nėje Karalystėje (1,8 proc.), Vokietijo-
je (1,0 proc.). Po 3 atsakiusiuosius gy-
vena Brazilijoje ir Kanadoje, 2 parašė
atsakymus iš tolimosios Australijos. Iš
viso gavome atsakymus iš 19 šalių. 

Apklausa parodė, kad daugumai
atsakiusiųjų į klausimus rūpi LF
veikla, daugelis jų žino apie LF veik-
lą. Absoliučiai daugumai rūpi, kokiu
keliu eis LF. Didžioji dauguma ap-
klaustųjų pritaria dabartinei Fondo
veiklai.

Atkelta iš 6 psl.
Pasisakė ir „Exultate” choristai.

Kristina Vidžiūnaitė, naujausia cho-
ristė (17 m.): „Giedodama chore jau-
čiaus šeimos artimas narys, kad ir tie
žiūrovai, kurie nesuprato lietuviškai,
vis vien grožėjosi mūsų daina ir kal-
ba”. Kelly Kijauskas: „Gal nesu lietu-
vaitė, bet mane giliai paveikė lietuvių
daina ir šokiai, džiaugiuosi, kad cho-
ristė esu jau 25 metus”. Anika Mulio-
lytė, 14 m., jauniausia choristė: „Niekad
neužmiršiu, kad dainavau didingoje
šventėje, kad ir ne lietuviai grožėjosi”.
Danutė Apanavičienė: „Nors išėjusi į

‘atsargą’, vertinu, vis prisimenu, kokia
man buvo garbė giedoti su tokiu aukš-
to lygio choru”. Ona Pučkoriūtė- Za-
lensienė: „Tai mūsų visų šventė, šven-
tė pabūti kartu, pasidžiaugti, kad esa-
me lietuviai, kad turime seną ir gar-
bingą praeitį ir stengiamės išlaikyti, tę-
sti savo tradicijas, kalbą ir  savo vie-
nybę”.  

Kanados lietuvių dienos tikrai pa-
siekė savo tikslą, kurį taip gražiai iš-
reiškė dainos žodžiai: „Viena šeima –
viena tauta, nes jungia mus tėvynė Lie-
tuva”. 

Ir tuo keliu eikime visada. 

Kanados Lietuviai žibėjo

Baklažanų ikra (užkandis)

Reikės:
2 vidutinio dydžio baklažanų
2 saldžiųjų paprikų
2 pomidorų
1 nedidelio svogūno
1/2 arbatinio šaukštelio džiovinto
mairūno
augalinio aliejaus
jūros druskos

Baklažanus iškepti orkaitėje. Iš-
traukus kelioms minutėms pamerk-
ti į šaltą padruskintą vandenį – tuo-
met lengvai nusilups odelė. Nuluptus
baklažanus, paprikas ir svogūną
smulkiai supjaustyti. Svogūną pake-
pinti augaliniame aliejuje, kol įgaus
auksinę spalvą. Tuomet į keptuvę
sudėti paprikas, baklažanus, mairū-
ną ir troškinti pusę valandos.

Pomidorus perpjauti per pusę,
kiekvieną pusę sutarkuoti burokine
tarka. Odeles atskirti, o minkštimą
sudėti į troškinį, įberti pagal skonį
druskos ir viską patroškinti dar 2–3
minutes. 

Salotos su baklažanais
ir mozzarella

Reikės:
3 vidutinio dydžio baklažanų
2 didelių mozzarellos rutuliukų 
2–3 šaukštų alyvuogių aliejaus
1 batono (baguette ar kt.)
didelės saujos gražgarstės salotų
(arugula)
1/2 citrinos sulčių
1 skiltelės česnako
saujos raudonėlio lapelių
jūros druskos, pipirų

Baklažanus perpjauti pusiau išil-
gai, minkštime peilio galu padaryti
įpjovimus, pabarstyti druska ir pa-
likti 10 minučių. Tuomet pašlakstyti
alyvuogių aliejumi ir apkepti keps-
ninėje.

Batoną supjaustyti riekutėmis,
apkepinti ant grotelių iš abiejų pusių
ir įtrinti česnaku.

Mozzarellą supjaustyti riekutė-
mis, sudėti į lėkštę, papipirinti, pa-
barstyti raudonėlio lapeliais, pa-
šlakstyti alyvuogių aliejumi ir palikti
kelioms minutėms, kad pasimari-
nuotų.

Į didelę lėkštę sudėti iškeptus
baklažanus, ant viršaus uždėti pa-
marinuotą sūrį, apkepintas batono
riekutes, pašlakstyti citrinų sultimis
ir alyvuogių aliejumi, o ant viršaus
užberti gražgarstės lapelių.

Skanaus!

O kaip baklažanus ar kitas daržo
bei sodo gėrybes ruošiate jūs? Galbūt
ragavote restorane patiekalą, kurį vė-
liai pabandėte pagaminti namie? Pa-
sidalinkite savo potyriais ir atradimais
virtuvėje. Nekantriai lauksiu jūsu re-
ceptų (,,Draugo” redakcijos el. paštu:
vyr.redaktorė@gmail.com) 

Jūsų Indrė
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA)
130-ųjų įkūrimo metinių šventė vyks rugsėjo
15 d., penktadienį, 6 val. v. SLA patalpo-
se, 307 W. 30 th Street, New York, NY
10001. Skanūs užkandžiai, gardus vynas ir
smagi muzika iš praeities. Pasiteirauti ir vie-
tas užsisakyti tel. 212-563-2210 arba el.
paštu: laasla307@gmail.com

� Lietuvių atletų klubo ir Apreiškimo pa-
rapijos tradicinis metinis piknikas vyks rug-
sėjo 16 ir 17 d., šeštadienį ir sekmadienį.
Bus skanaus maisto, linksmų dainų ir šokių,
vyks loterijos. Programoje dalyvaus DJ Ri-
mantas Samis, ,,Tryptinis” bei Maironio li-
tuanistinės mokyklos šokėjai. Šeštadienio pik-
niką ruošia NY Atletų klubas, o sekmadie-
nio – Apreiškimo parapija. Visi maloniai lau-
kiami. Bažnyčios adresas: 259 North 5th
Street, Brooklyn, NY 11211. Apreiškimo pa-
rapijos salės adresas: 70 Havemeyer Street,
Brooklyn, NY 11211.

� Vydūno Jaunimo Fondo stipendijų įtei-
kimas įvyks rugsėjo 24 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p. ,,Sielos” galerijoje, Lietu-
vių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių cent-
re, Lemonte. Bus meninė programa ir vai-
šės. Kviečiame lietuvių visuomenę dalyvauti.

�  Spalio 1 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. PLC pokylių salėje Lemonte vyks Pal. J.
Matulaičio misijos rudens pietūs. Vietas ga-
lima užsisakyti misijos raštinėje arba tel.
(630) 888-5013. Nuoširdžiai kviečiame mi-
sijos narius ir svečius dalyvauti.

� Visuotinis Pal. J. Matulaičio misijos na-
rių susirinkimas vyks spalio 15 d., sekma-
dienį 12:15 val. p. p. Laukiame visų.

Rugsėjo 8 d. 7 val. v. Pasaulio lietuvių centro (PLC)
kiemelyje bus rodomas filmas 

,,EMILIJA iš Laisvės alėjos”  
Tai įtempto siužeto drama apie kovą už laisvę sovietinės priespaudos prislėgtoje

Lietuvoje – visuomenėje, kur sotesnis gyvenimas atrodo vertingesnis nei garbė, są-
žinė ir žmogiškumas. 1972 m. pavasarį, kai į Kauno gatves išeina laisvės Lietuvai rei-
kalau-jantis jaunimas, su protestuojančia minia pasitikti išsvajoto gyvenimo žengia
ir pagrin-dinė intriguojančios dramos herojė būsima aktorė Emilija. Tačiau viskas pa-
sisuka neti-kėta linkme. Jai, į Kauną atsivežusiai bene didžiausią savo gyvenimo pa-
slaptį tenka ko-voti ne tik už savo, bet ir draugų likimus. O pats gyvenimas čia toli gra-
žu neprimena to, apie kurį ji svajojo. Ji nėra tikra ar melas, išdavystės ir kaip žaibas
trenkusi meilė padės jai išsaugoti ne tik savo paslaptį, bet ir gyvybę. Tačiau vardan
to, kuo tiki, ji gali pasiryžti bet kam.

Filmas lietuvių kalba su angliškais subtitrais.
Režisierius Donatas Ulvydas; scenarijaus autorius Jonas Banys; prodiuseriai: Ži-

vilė Gallego ir Donatas Ulvydas; operatorius: Rytis Kurkulis. Vaidina: Ieva Andrejevaitė,
Da-rius Gumauskas, Tauras Čižas, Česlovas Stonys, Remigijus Vilkaitis, Severija Janu-
šauskaitė.

Filmo peržiūra vyks bet kokiu oru! Lietingą dieną rinksimės į PLC salę.
Filmas bus rodomas ant didelio plazminio ekrano.

Bilieto kaina: 15 dol.
Filmas rekomenduojamas žiūrovams nuo 14 metų.

Bus galima nusipirkti maisto (,,Kunigaikščių užeiga”) bei gėrimų.
Surinktos lėšos bus skirtos sutvarkyti Centro šildymo sistemą!

Prašome jūsų visų paremti mūsų antruosius namus – PLC!
Atsineškite patiesalus ar sulankstomas kėdes.

Bilietus galima įsigyti: kavinėje ,,Old Vilnius”, ,,Smilgoje”, ,,Lithuanian Plaza”, 
PLC raštinėje arba užsisakyti tel. 630-853-5603, 708-870-0788

Paskutinis vasaros filmas

DRAUGAS 
773-585-9500

Įjungimas į
National Lithuanian American Hall of Fame

Kada: spalio 14 d., 6:30 v. v.
Kur: Pasaulio Lietuvių Centras

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Iškilmingas pristatymas, vakarienė, muzika,
šokiai ir linksma nuotaika.
Meninę programą atliks ,,Egle’s Dance World” šokėjai.

Bilietai: $ 100
Galima įsigyti: Old Vilnius Cafe, Smilga,
Lithuanian Plaza (Morkūnų parduotuvėje)
Taip pat: www.eventbrite.com

Lithuanian American Legends

Dėl informacijos skambinkite: 630-240-3343

Prez. Valdas Adamkus
Buvęs EPA (Aplinkos
Apsaugos Agentūros)
vidurio vakarų ad-
ministratorius.

JAV Senatorius Dick Durbin
Vienas iš įtakingiausių
politinių lyderių Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Stanley Balzekas Jr
Amerikos Lietuvis, Lie-
tuvių Kultūros Muzie-
jaus steigėjas ir lietu-
vybės Amerikoje puo-
selėtojas.

Juozas Kazickas
(pomirtinis įvesdini-
mas) Lietuvybės ko-
votojas, kultūros puo-
selėtojas, verslininkas
ir visuomenininkas.

Karo prievolininkų 
dėmesiui

Išvykę gyventi į kitą valstybę ilges-
niam negu 6 mėnesių laikotarpiui,
karo prievolininkai, nuo 18 iki 60 metų

vyrai, privalo nedelsiant informuoti savo
regioninį Karo prievolės komplektavimo
skyrių ar poskyrį apie savo faktinę gyve-
namąją, darbo ar studijų vietą. Iki šiol ne-
informavusiems apie savo išvykimą karo
prievolininkams terminas pratęsiamas
iki š. m. gruodžio 31 d.

Informuoti reikia el. paštu arba nu-
vykus į regioninį Karo prievolės ir komp-
lektavimo skyrių ar poskyrį, kurio terito-
rijoje karo prievolininkas gyveno prieš iš-
vykdamas arba į artimiausią, jam patogų
regioninį Karo prievolės ir komplektavi-
mo skyrių ar poskyrį (visų skyrių ir poskyrių
adresai – www.karys.lt/kontaktai).

Taip pat visą informaciją apie tarny-
bą Lietuvos kariuomenėje galite gauti pa-
skambinę nemokama konsultavimo lini-
ja +370 800 12340.

Daugiau informacijos: karys.lt

URM info


