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New Yorke vykusiame viename didžiausių animaci-
jos festivalių „Animation Block Party” Gedimino Šiau-
lio režisuotas animacinis trumpametražis filmas

„Kaukai” („Running Lights”) laimėjo „Geriausio origina-
laus dizaino” apdovanojimą.

Šviesi pasaka vaikams atrinkta iš daugiau kaip tūks-
tančio kasmet šiame festivalyje dalyvaujančių darbų.
Tarp didžiausių festivalyje apdovanotų animacijos milžinų
– Amerikos, Kanados ir Prancūzijos – šiemet puikuojasi ir
Lietuvos vardas. – 7 psl.
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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 189 dienos

Aš nekreipiu dėmesio į kieno nors pagyrimus ar priekaištus. Aš tiesiog vadovaujuos savo jausmais. 
– Wolfgang Amadeus Mozart

ŠIAME NUMERYJE:

LISS programa padėjo įgyvendinti
vaikystės svajonę – 5 psl.

Geriausia klaida, padaryta
gyvenime – 6 psl.

– apdovanojimas lietuviui

Kai kurie Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frak-
cijos Seime nariai ir socialdemokratai pasiūlė
įsteigti Lietuvio paso institutą. Jis pilietybės ne-

turintiems lietuvių kilmės emigrantams būtų kaip jos al-
ternatyva – Lietuvio pasas suteiktų išeiviams beveik visas
piliečių turimas teises. Tokio dokumento turėtojas nega-
lėtų tik kandidatuoti ir balsuoti rinkimuose, tiesa, turėtų

galimybę dalyvauti rinkimuose į savivaldybių tarybas.
Parlamentarų įregistruotame projekte numatyta, kad

Lietuvio pasą turintys žmonės turi teisę supaprastinta tvar-
ka atkurti ar įgyti Lietuvos pilietybę. Be to, Lietuvos paso
savininkai turėtų galimybę atvykti ir nuolat gyventi bei
dirbti šalyje, naudotis švietimo, studijų ir mokslo lengva-
tomis. – 3 psl.

Lietuvio pasas:

Gediminas Šiaulys

Kadras iš filmo ,,Kaukai”.

ar tikrai išsigelbėjimas? 
Šarūno Mažeikos nuotr.
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toma elektrinė būtų iškilusi Kaliningrado srityje, o
ne Baltarusijoje, šalia Lietuvos pasienio ir Sosti-
nės”. Politiko tikslas – įkalbėti mus eiti į kompaniją
su Rusija ir statyti bendrą atominę elektrinę Kali-
ningrade (Karaliaučiuje) bei panaudoti tam Kruonio
hidroakumuliacinę elektrinę, kaip būtiną galios re-
zervą. Žinoma, rusams Lietuvoje reikia advokato, nes
Kaliningrado atominė elektrinė, kurios idėja vėl at-
gaivinama, negalėtų veikti be Kruonio jėgainės. Lie-
tuvos pozicija buvo ir tebėra – energetikos srityje ne-
bendradarbiauti su Rusija, kad vėl neatsidurtume šan-
tažuojamojo padėtyje, – jeigu nepildai Kremliaus
užgaidų, „kraneliai” užsukami. Taip mums buvo už-
suktas „dujų kranelis”. Atsilaikėme ir be rusiškų
dujų, pasistatėme savo terminalą, ir dabar dujos va-
žiuoja iš Norvegijos ir net iš JAV (atplaukė jau antras
laivas).  

Įdomiausia, kad A. Zuokas dėl Astravo atominės
elektrinės kaltina A. Kubilių ir net ragina jį teisti, bet
nutyli, kad šios jėgainės statyba tapo reali po to, kai
„žalieji”, vadovaujami Ramūno Karbauskio ir re-
miami socialdemokratų, įvykdė referendumą prieš sa-
vąją atominę elektrinę Visagine. Jeigu A. Kubilius
būtų galėjęs tęsti su didele energija tuo metu pradė-
tą (ir JAV valdžios palaikytą) lietuviškos atominės
elektrinės projektą, nei Astravo, nei Kaliningrado ato-
minės nebūtų gimusios. Tiesiog nebūtų apsimokėję
regione statyti dar vieną. Taigi po referendumo, ku-
rio metu nedidele balsų persvara buvo pasakyta, kad
Lietuvai atominės elektrinės nereikia, tuščia erdve pa-
sinaudojo kaimynai – atominę elektrinę Rusijos pi-
nigais pradėjo statyti Baltarusija. 

A. Zuokas įtikinėja, kad „Lietuva būtų galėjusi
realiai kontroliuoti Baltijos AE Kaliningrado srityje
statybą bei veiklą, o kartu Lietuvos biudžetas būtų tu-
rėjęs ilgalaikę ekonominę naudą” (suprask – parsi-
duokime už pinigus). Baltarusijos prezidentas A.
Lukašenka ir dabar dar nepraranda vilties ir vėl krei-
pėsi į Lietuvą, prašydamas kartu eksploatuoti Astravo
jėgainę. Žinoma, jam verkiant reikia minėtosios
Kruonio akumuliacinės elektrinės, kad galėtų veik-
ti jo statomoji (jos pabaiga atidėta dar metams). O A.
Zuokas, tikėtina, bando pramušti mūsų smegenyse ru-
sišką variantą Kaliningrade. Jis ir pats prisipažįsta,
kad tais laikais, kai buvo meras, vyko į Kaliningra-
dą ir tarėsi su rusais. Nors buvo tik Vilniaus meras
ir nebuvo įgaliotas rūpintis dėl Lietuvos, bet grei-
čiausiai tikėjosi laimėti rinkimus ir projektavo toli į

priekį. Jis rašo: „Priminsiu, kad 2013
m. būdamas Sostinės meru savo ini-
ciatyva kartu su patarėju energetikos
klausimais lankiausi Kaliningrade
Sovetske (Tilžėje) ir Baltijos AE sta-
tybos aikštelėje. Susitikau su elektri-
nės statytojais ir ‘Rosatom’ atstovais,
o grįžęs į Lietuvą apie susitikimo re-
zultatus informavau Vyriausybę ir
visuomenę. Susitikimo metu ‘Rosa-
tom’ atstovai aiškiai sakė, kad Lietu-
vos bendradarbiavimas Kaliningrado

AE projekte, dar vienos AE elektrinės statybos pro-
jektą Baltarusijoje padarytų ekonomiškai neper-
spektyviu”. 

Šis tekstas greičiausiai yra skirtas rusams, – štai
aš dedu pastangas jūsų naudai, ir neapsišvietusiam
elektoratui, kuris balsavo prieš Lietuvai reikalingos
savos elektrinės projektą. Todėl galima spėlioti, kad
jis jau ėmė ruoštis būsimiems rinkimams ir ieškoti
galingo finansinio rėmėjo. Jam nusibodo sėdėti už-
pečkyje, nes per praėjusius rinkimus, vis iš naujo per-
vadindamas savo partiją, tegavo tik vieno procento
Lietuvos rinkėjų palaikymą. Valdžios taip norisi.

Tai – tik žiedeliai

Labai gaila, bet A. Zuokas nėra vienintelis Rusijos
advokatas Lietuvoje. Dar nesibaigė Seimo nario so-
cialdemokrato Mindaugo Basčio byla Seime, kurioje
jis kaltinamas bendradarbiavęs su Rusijos suintere-
suotais atstovais dėl energetinių projektų. Seimas yra
patvirtinęs tyrimo dėl M. Basčio ryšių, kurį atliko Na-
cionalinio saugumo ir gynybos komitetas, išvadas, kad
parlamentaras veikė prieš Lietuvos interesus, o jo ry-
šiai su Valstybės saugumo departamento (VSD) me-
džiagoje įvardintais asmenimis kelia grėsmę šalies
saugumui. Birželį M. Basčiui Seime inicijuota apkalta
dėl VSD nurodytų jo ryšių: su atominės energetikos
korporacijos ‘Rosatom’ atstovu, buvusiu KGB dar-
buotoju, Rusijos valstybinio kanalo RTR žurnalistu,
vienu buvusiu Kauno mafijos autoritetu ir neteisėta
veikla įtariamu rusų verslininku. Apkaltos komisi-
ja savo išvadoje pažymėjo, kad M. Bastys sulaužė duo-
tą priesaiką. 

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto
pirmininkas sako, kad M. Bastys – tik ledkalnio vir-
šūnė ir kad tyrimas bus tęsiamas.

Istorijoje daug faktų, kaip kitai valstybei padėjo
savi – pvz., kryžiuočių laikais savi vedliai lydėdavo vo-
kiečių karius per Lietuvą, bendros su Lenkija vals-
tybės laikais prieš Lietuvos interesus dirbo kai kurie
bajorai seimūnai, o pokariu raudoniesiems grobikams
talkino savi teroristai – stribai, padėję naikinti pasi-
priešinimo judėjimo dalyvius. Kai paskaitai komen-
tarus internete po patriotiškesniais straipsniais da-
bar – ten purvas Lietuvos adresu liejasi laisvai. Ir ne
visus rašo Kremliaus apmokami „troliai”, bet ir savi
nekentėjai, kurie net drįsta pasirašyti tikra pavarde.
Taigi nieko naujo po saule.

Vienos valstybinės įmonės va-
dovas privačiame pokalbyje
papasakojo tokį šiomis dieno-

mis vykusį atsitikimą. Įmonei vado-
vauti jis buvo grąžintas pastaruo-
siuose Seimo rinkimuose pralaimėjus
Darbo partijai (kuriai vadovavo Vik-
tor Uspaskich). Praėjusią kadenciją
Darbo partija buvo viena iš koalicijos
partnerių ir savose ministerijose be
skrupulų sodindavo savus žmones.
„Darbietis” įmonę taip nustekeno,
kad naujoji valdžia jau pirmais mėnesiais jį atleido
ir į darbą grąžino profesionalų ankstesnįjį vado-
vą. Darbo partijos politika buvusi tokia – visose
savo kuruojamose ministerijose sukurti kuo dau-
giau darbo vietų ir, sako, iš darbuotojų reikalau-
ti partijai mokėti „dešimtinę”. Taip esą buvo ir šio-
je įmonėje – vietoj penkių administracijos dar-
buotojų buvo priimta penkiolika. Kadangi minė-
ta įstaiga yra įsikūrusi šalia Vilniaus, joje dirba
daugiausiai rusakalbiai žmonės. Grąžintas vado-
vas yra reiklus ir reikalauja darbą atlikti koky-
biškai, todėl pritingintys būna nepatenkinti. Vie-
ną dieną pas jį ateina lojalus jam darbuotojas ir pa-
pasakoja, ką girdėjo kalbant bendradarbius. Po-
kalbis vykęs rusiškai, nepatenkintasis darbuoto-
jas tėškęs: „Kai ateis mūsiškiai, aš tą direktorių sa-
vomis rankomis nušausiu”.

Galima suprasti, kad „mūsiškiai” – tai Krem-
lius. O padėtis įtempta, netrukus prie Lietuvos ir
kitų Baltijos valstybių sienų vyks neregėto masto
Rusijos kariniai manevrai. NATO į mūsų ir kitų
Baltijos valstybių teritoriją traukia karinius gy-
nybos pajėgumus. Kai kas netgi baiminasi, kad ru-
sai gali įvykdyti provokaciją ir peržengti Baltijos
valstybių sienas. Kad kyla tokios mintys, nieko
keisto – taip jau atsitiko Ukrainoje. Tokiomis ap-
linkybėmis „penktoji kolona” Lietuvoje netgi ne-
besislepia – atvirai postringauja, kas bus, kai at-
eis „mūsiškiai”. 

Savi Rusijos advokatai

Liaudiškai tariant, kojas „pamielino” vieno iš
liberalios politikos veikėjų, vis neįsitvirtinančio
politikos elite, Artūro Zuoko straipsnis „Kas kal-
tas, kad šalia Vilniaus statoma atominė elektrinė”
internetiniame puslapyje www.lrytas.lt. Žinoma,
kai kas pasakys – o ką, čia tik „realpolitic”. Nors
atrodo, kad rašyta didžiojo kaimyno užsakymu.
Arba tiesiog iš pykčio, kai nesiseka. („Jedinstvi-
ninko”, kuris buvo Kremliaus užsakymo vykdy-
tojas 1991 m. sausio agresijos dienomis Lietuvoje,
Mykolo Burokevičiaus buvę studentai sako, kad
prie sovietų, kai jis dar buvo eilinis dėstytojas, bu-
vęs normalus lietuvis, o jį į Kremliaus glėbį galė-
jo pastūmėti konfliktas tarp „draugų”, kai jis
buvo išstumtas iš raudonojo „elito”. Keršydamas
atsidūrė antilietuviškoje pozicijoje.) 

Kuo A. Zuokas sukrėtė šį kartą? (Vieną kartą
jis politikos pasaulį buvo sukrėtęs Italijos mafijos
žargonu pokalbyje telefonu, kurį užfiksavo teisė-
sauga; tuomet buvęs Vilniaus meras A. Zuokas jam
nepaklususį miesto savivaldybės tarybos narį pa-
žadėjo paleisti žemyn Nerimi.) Ogi tuo, kad jis ra-
miu veidu viešoje žiniasklaidoje gina Kremliaus
interesus, ir žinai, kad jam už tai nieko nebus, – juk
demokratija, žodžio laisvė. Jis teigia: „Jei Lietuvos
Prezidentė (su savo aplinka), kuri yra labai akty-
vi energetikos projektų dalyvė bei politikos for-
muotoja, ir A. Kubiliaus vadovaujama Vyriausy-
bė būtų veikusi taip, kaip naudinga Lietuvos vals-
tybei, tai Rusijos valstybinės įmonės ‘Rosatom’ sta-

Kai ateis
„mūsiškiai”

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ



Nenorėdami, kad Lukiškių aikštėje stūksotų
Laisvės karys, mūsų oponentai karštligiškai ieško
priekabių – tai žirgo uodega ne taip pakreipta, tai kar-
das ne taip iškeltas.

Bet ar uodega – svarbiausia, kas mums turi rū-
pėti? Kur svyra svarstyklės, kitaip tariant, daugėja
ar mažėja lietuviškųjų mankurtų, – štai kas labiau
privalo neraminti. 

Prieš keletą dienų svečiavausi pas Valstybinės
Jono Basanavičiaus premijos laureatą, Vydūno drau-
gijos garbės pirmininką, humanitarinių mokslų
daktarą Vacį Bagdonavičių. 

Svarstėme, ar lietuvių neištiks prūsų likimas.
Mažosios Lietuvos žinovas, populiarintojas, encik-
lopedinių leidinių apie dabar Kaliningrado sritimi va-
dinamo krašto praeitį sudarytojas, gausybės straips-
nių apie filosofą Vilhelmą Storostą-Vydūną auto-
rius apgailestauja, kad, nepaisant didelių Lietuvos pa-
siekimų ne tik politikoje, bet ir ekonomikoje, kultū-
roje, per paskutiniuosius kelis dešimtmečius mūsų
žemėje išauginta karta, kuriai vis mažiau bereikia,
vaizdžiai tariant, ir Didžiosios, ir Mažosios Lietuvos.
Būtent taip išauklėto jaunimo atstovų apstu visose

valstybinėse įstaigose. 
Dr. V. Bagdonavičius papasakojo

šokiruojantį atvejį susidūrus su abe-
jingais Lietuvos Respublikos kultū-
ros ministerijos darbuotojais, kuriems
nė kiek nerūpėjo, ar Vokietijoje bus
įamžintas apie vokiečių – lietuvių sa-
tykius solidų traktatą kadaise para-
šiusio Vydūno atminimas. Skandalas
štai toks: Lietuvoje reziduojantys Vo-

kietijos diplomatai, vos tik išgirdę apie Vydūno as-
menybę, nedelsiant puolė tarpininkauti Vokietijoje
statant filosofo biustą ir paminklinę lentą. Nors vo-
kiečiams, prisiminkime, Vydūno veikla neparanki –
mūsų filosofas kritikavo vokiečius dėl to, kam šie
šimtmečiais engė – puldinėjo, išnaudojo, germanizavo
– lietuvių tautą. O Lietuvos Kultūros ministerijos kler-
kams lietuvius nuo germanizacijos gynusio, vokie-
čius dėl germanizacijos gėdinusio Vydūno atminimas
– nusispjauti?

Dr. V. Bagdonavičius baiminasi blogiausiojo – kos-
mopolitiškai pastaraisiais dešimtmečiais išauklėta
karta augins dar mažiau lietuviškumu besidominčius
vaikus. O šiems išaugus jau beveik nebebus tų, ku-
rie  nori išlikti lietuviais. Dar viena kita tokia kar-
ta, ir bus galima traktuoti, kad lietuvius ištiko toks
pat tragiškas likimas kaip kadaise – prūsus. Gal tik
Lietuvos pavadinimas, skirtingai nei Prūsija, iš-
liks.

Manote, Mažosios Lietuvos istorijos žinovas – per
didelis pesimistas? Lukiškių aikštės sutvarkymas
taps lakmuso popierėliu, bylojančiu, kokios jėgos Lie-
tuvoje šiandien stipresnės. 

Kas atsitiks, jei Lukiškių aikštėje
vis tik nebus pastatytas didingas
Lietuvos laisvės kovų simbolis –

Vytis? Žvelgiant paviršutiniškai – nieko
tragiško. 

Beveik penkiasdešimt metų šioje
vietoje stypsojo atgrasusis Leninas. Pa-
minklas žeidė mūsų savigarbą, jautėmės
išprievartauti, buvo skaudu, apmaudu.
Bet gyvenome. Svetimkūnį išgabenus į istorijos
šiukšlyną, – beveik tris dešimtmečius aikštė ne-
turėjo jokio paminklo. Ir vis dėlto mes, lietuviai,
kaip ir gūdžiu sovietmečiu, taip ir nūnai, – tebe-
gyvename. 

Tad gal ir ateityje nepasigesime Lietuvos kario?
Ne, pasigendame. Tokio paminklo seniai laukiame.
Lukiškių aikštė be rankose kalaviją su skydu tvir-
tai laikančio realistiško raitelio – tik beprasmė erd-
vė, kurioje leidžiama pasėdėti ant suoliuko, bet
draudžiama pasijusti garbingą istoriją menančios
tautos atstovu. Šiai istorinei sostinės aikštei ver-
kiant reikia ne neva gilią mintį simbolizuojančių
„vamzdžių” bei „stulpų”, o būtent kovas už nepri-
klausomybę įamžinančio lietuviško akcento. Konk-
retaus, realistiško akcento. Kad žirgo nesupainio-
tume su kitu gyviu, o kalavijas nebūtų panašus į
šluotą arba lazdą. Kiekvienas į Lukiškių aikštę už-
sukęs turistas privalo be didesnių galvos laužymų
suvokti – taip lietuviai pagerbia savo sudėtingą, di-
dingą ir tuo pačiu tragišką istoriją.

Kiek lietuvių pasigenda būtent tokio pa-
minklo? „Vilmorus” atlikta apklausa skelbia, kad
– dauguma. Realistiško, didingo paminklo Laisvę
gynusiam kariui trokšta ir jaunimas, ir senimas,
ir kairieji, ir dešinieji, ir universitetinį išsilavi-
nimą turintys, ir vos vidurinę mokyklą tebaigu-
sieji. Žodžiu, dauguma.

Tai kodėl iki šiol Lukiškių aikštė – tuščia? Šiai
daugumos svajonei išsipildyti iškilo mirtina grės-
mė. Atsirado lietuvių, kuriems viskas, kas primena
Lietuvos didybę, – atgrasu, vulgaru, primityvu. Jie
tarsi remia mums priešiškų valstybių užmačias –
neleiskime lietuviams didžiuotis savo praeitimi.
Nes savo istorija besididžiuojantys lietuviai – ne-
nugalimi, neįveikiami...

Iš kur atsirado lietuviškumo besigėdijantys
lietuviai? Per pastaruosius tris dešimtmečius
mūsų mokyklose ir universitetuose moksleiviams
bei studentams buvo kryptingai brukamos sveti-
mos idėjos. Todėl šiandien ir turime lietuvių, ku-
riems nereikia nei lietuviškų paminklų, nei lie-
tuvių kalbos, nei lietuviškų tradicijų. Jų gyveni-
mo tikslas – kuo greičiau ištirpti kitose tautose. 

Kas juos taip išauklėjo, – rimta tema moksli-
niam tyrimui. Solidi valstybė privalo žinoti jau-
nąsias kartas šunkeliais nuvedusių „didvyrių” pa-
vardes. Taip pat nekenktų išsiaiškinti, kodėl tie
„mokytojai” mums piršte piršo nepilnavertišku-
mo jausmą. Jei dėl žioplumo, nesusigaudymo, – gal
galima dovanoti. Jei sąmoningai, – jau būtų nuo-
dėmė atleisti.

Tačiau šiandien tokio pobūdžio tyrimai – ne
pats didžiausias rūpestis. Didžiausią galvos skaus-
mą kelia akivaizdi aplinkybė: mūsų tautiečiai, ku-
riems nesvarbu, kur gyventi, kokia kalba šnekė-
ti, kokius vaikus auginti, – užima solidžias pa-
reigas valstybinėse įstaigose. Jų esama visur – sa-
vivaldybėse, ministerijose, parlamente, Vyriau-
sybėje. Laikydami savo rankose realias valdžios va-
deles jie perėjo į puolimą – bet kokia kaina gvie-
šiasi sustabdyti visuomeninių organizacijų su-
manytą planą Lukiškių aikštėje amžiams pastatyti
didingą lietuvišką raitelį. 

Kosmopolitai ir liberalai, kuriems tiktų api-
bendrinantis mankurtų epitetas, griebiasi įvai-
riausių klastų – kad tik Lukiškių aikštė netaptų lie-
tuviško tvirtumo simboliu. Pavyzdžiui, demago-
giškai tvirtinama, esą skubėjimas statant valsty-
binės svarbos paminklus nepateisinamas. Esą
tie, kurie skuba, dažniausiai tik apsijuokia. Sku-
bėjimo priešininkai sąmoningai pamiršta, kad Lu-
kiškių aikštę įprasminantį Laisvės paminklą jau
buvo galima mintyse pradėt braižyti vėlyvą 1990-
ųjų kovo 11-osios vakarą, vos tik prof. Vytautas
Landsbergis perskaitė Nepriklausomybės Aktą. Žo-
džiu, visus mus – skulptorius, architektus, meni-
ninkus, dailininkus, rašytojus, visuomenininkus,
valdžios atstovus, žurnalistus – derėtų barti ne dėl
skubėjimo strimgalviais, o dėl nusikalstamo lė-
tumo. 
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Ar Lietuvą ištiks
tragiškas prūsų likimas?
GINTARAS VISOCKAS

Atkelta iš 1 psl.
Siūlomas projektas numato, kad Lietuvio pasą

galėtų įgyti visi lietuvių kilmės asmenys (t. y. as-
menys, kurių tėvai ar seneliai arba vienas iš
tėvų ar senelių yra lietuviai ir kuris pats laiko save
lietuviu bei deklaruoja tai rašytiniu pareiški-
mu).

Projekte taip pat numatyta, kad Lietuvio pasą
galėtų gauti šalies pilietybę gimimo būdu po ne-
priklausomybės atkūrimo įgiję lietuviai ir jų su-
tuoktiniai, vaikai ir vaikaičiai. Į šį dokumentą gali
pretenduoti ir vaikai bei vaikaičiai asmenų, tu-
rėjusių Lietuvos pilietybę iki 1940 metų birželio 15
dienos.

Projektą įregistravę Seimo nariai teigia, kad
Lietuvio paso institutas gali tapti viena priemonių,
kuri sustabdytų emigraciją ir paskatintų išeivių
sugrįžimą į Lietuvą.

Siūlomo įstatymo aiškinamajame rašte par-
lamentarai tvirtina, kad „Lietuvio paso institutas
iš tiesų užtikrintų išeivių, jau suleidusių šaknis
užsienyje, ryšį su savo Tėvyne, išvengiant komp-
likacijų, kurios kiltų pasirinkus masinės dvigubos
pilietybės įteisinimo kelią”.

Projekto autoriai siūlo, kad Lietuvio paso
įstatymas įsigaliotų nuo kitų metų.

Seime pastaruoju metu svarstyta galimybė ge-
rokai išplėsti asmenų, galinčių turėti teisę į dvi-
gubą Lietuvos ir kitos šalies pilietybę, ratą. Po dis-
kusijų parlamentas paprašė Konstitucinio Teismo
(KT) išaiškinti, ar įstatymu galima įtvirtinti tei-
sę turėti dvigubą pilietybę po nepriklausomybės
atkūrimo į Europos Sąjungos ir NATO šalis išvy-
kusiems Lietuvos piliečiams. KT anksčiau yra iš-
aiškinęs, kad dviguba pilietybė galima tik atski-
rais atvejais, o ją plačiau leisti galima tik pakei-
tus Konstituciją. Straipsnį dėl pilietybės galima pa-
keisti tik surengus referendumą.

Seimo opozicija abejoja, ar valdančiųjų siū-
lomas Lietuvio paso institutas būtų tinkama al-
ternatyva dvigubai pilietybei. Liberalų sąjūdžio
frakcijos Seime seniūnas Eugenijus Gentvilas ir
konservatorius Andrius Kubilius teigia, kad Lie-
tuvio pasas būtų labiau simbolinis būdas išlaikyti
emigrantų ryšį su Lietuva.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pir-

mininkė Dalia Henke svei-
kina valdančiųjų parlamen-
tarų iniciatyvą sukurti Lie-
tuvio paso institutą, tačiau
sprendžiant šį klausimą pa-
ragino neužmiršti ir svars-
tymų dėl dvigubos piliety-
bės.

Užsienyje gyvenančių
lietuvių atstovė sakė, kad Lietuvio pasas padėtų
emigrantams išlaikyti ryšius su Lietuva. Vis dėl-
to ji tvirtino, kad tokį dokumentą turintys lietu-
viai negalėtų jaustis pilnavertiškai, nes negalėtų
dalyvauti politiniame šalies gyvenime. „Pilietybės
išlaikymas ir Lietuvio pasas nebūtų adekvačiai tas
pats. Tačiau kuo tas ryšys su Lietuva bus didesnis,
tuo daugiau žmonių į ją grįš, atneš savo investi-
cijas”, – kalbėjo D. Henke.

Užsienyje gyvenančių lietuvių aktyvumas
rinkimuose yra itin nedidelis. Pavyzdžiui, per-
nykščiuose Seimo rinkimuose dalyvavo 3 proc.
visų balsavimo teisę turinčių užsienio lietuvių.
PLB jau ne vienus metus ragina politikus įvesti
balsavimą internetu, sukurti atskiras vienman-
dates rinkimų apygardas, kur Seimo narį rinktų
tik emigrantai.

Premjeras  Saulius Skvernelis ir kadenciją
baigęs Prezidentas Valdas Adamkus yra vieningos
nuomonės – Lietuvio pasas nebūtų tinkama al-
ternatyva dvigubai pilietybei.

Konstitucinės teisės ekspertas profesorius
Vytautas Sinkevičius sako, kas Lietuvio pasas nėra
nauja idėja. Ji svarstyta dar 2010 metais, tačiau
buvo atmesta: „Nes mes labai gerai supratom, kad
Lietuvio pasas neatstos Lietuvos Respublikos pi-
liečio paso. Bet pažiūrėkim ko yra siekiama, ko ti-
kisi projekto rengėjai – kad paskatins emigracijos
mažinimą ir išvykusių asmenų grįžimą. Aš labai
abejočiau, kad šis dokumentas turės bet kokios įta-
kos emigracijos mažinimui – tikrai neturės”.

Pasak V. Sinkevičiaus, jau Konstitucija ga-
rantuoja kiekvienam lietuvių kilmės asmeniui tei-
sę apsigyventi Lietuvoje. Taigi, toks dokumentas
gali būti, bet jo gali ir nebūti. Profesorius taip pat
pastebėjo: „Šitas dokumentas kai kuriais atvejais
net ir pablogintų lietuvių kilmės asmenų teises. Pa-
vyzdžiui, pagal dabar galiojantį pilietybės įstaty-
mą lietuvių kilmės asmuo supaprastinta tvarka
gali įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę. Vienin-
telė tam sąlyga – jis negali turėti kitos valstybės
pilietybės. O čia, būdamas lietuvių kilmės, dar tu-
rės išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą. Aš Lietu-
vio paso institutą vertinu labai skeptiškai”.  

Parengė Vitalius Zaikauskas

Lietuvio pasas:
ar tikrai išsigelbėjimas? 
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LIETUVOS  VYČIAI

Lietuvos vyčių 104-ajam metiniam suvažiavimui pasibaigus (2)
„Knights of Lithuania Memories That Last A Lifetime – Lietuvos Vyčių atmintis liks amžinai“

Tęsinys. Pradžia – rugpjūčio 8 d. laidoje.

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Antroji suvažiavimo diena

Šeštadienį, liepos 29 d., šv. Mišios buvo
aukojamos viešbutyje už mirusius Lie-
tuvos vyčius ir rėmėjus, kurie praėjusiais
metais apleido šį pasaulį. Ir už tuos vy-
čius, kurie negalėjo dalyvauti šiame
suvažiavime dėl sveikatos ar kitų prie-
žasčių. Pagrindinis Mišių celebrantas
buvo kun. Audrius Arštikaitis. Jam pa-
dėjo prel. Juozas Anderlonis. Giesmes
vedė Marytė Bizinkauskas.

Po Mišių antrąją posėdžių sesiją
malda pradėjo dvasios vadas
prel. J. Anderlonis. Centro val-

dybos ritualų komiteto narė Geor-
gianna Macke paskelbė 4-ojo laipsnio
kandidatus: Marytė Bizinkauskas, 1
kuopa, Brockton, MA; Francesca Za-
jauskas, 16 kuopa, Chicago, IL; Maria
Perednia, 27 kuopa, Norwood, MI; Mar-
garet Valinsky bei Anthony Rightus,
abu iš 144 kuopos, Frackville, PA.

Archyvarė ir 96 kuopos narė Nor-
ma Petkus skaitė pranešimą apie or-
ganizacijos archyvus „Knights of  Lit-
huania Archives – What are they and
why do we care?” Archyvai laikomi
Univerity of  Dayton, „US Catholic Spe-
cial Collection” skyriuje. Šis skyrius
saugoja įrašus apie katalikų bažnyčias
ir katalikų gyvenimą JAV. Anksčiau ke-
lis dešimtmečius vyčių archyvai buvo
laikomiNekaltojo Marijos Prasidėjimo
vienuolyno, Putnam, CT,  rūsyje. Ka-
dangi rūsys buvo apsemtas potvynio ir
daug medžiagos sunyko, dokumentus ir
kitokią medžiagą reikėjo perkelti į sau-
gesnę vietą. Buvo supakuota į daugiau
kaip 100 didelių dėžių ir pervežta į Day-
ton, OH, kur archyvarė N. Petkus ir stu-
dentė iš Wright State University pradėjo
medžiagos tvarkymo darbą. Šis proce-
sas užtruko beveik dvejus metus. 

N. Petkus įvardijo, kokius doku-
mentus reikia siųsti archyvui: kuopų
ir apygardų protokolus; nuotraukos
turi būti datuotos, įvardintas įvykis ir
išvardinti žmonės, esantys nuotrau-
kose; korespondenciją kuopoms ir apy-
gardoms, straipsnius iš spaudos apie
renginius, šventes; renginių progra-
mas; kuopų ypatybes (medalius, ke-
pures, ženkliukus ir t.t.). Archyvinė
medžiaga bus peržiūrėta ir sutvarkyta. 

Toliau N. Petkus atsakė į delegatų
klausimus.

Šiluvos Mergelės Marijos padali-
nio pirmininkė garbės narė Elena
Nakrosis pranešė apie padalinio pra-
ėjusių metų veiklą. Delegatai buvo ra-
ginami garsinti Šiluvos Mergelės Ma-
rijos istoriją draugams, pažįstamiems
ir svetimtaučiams. Kiek ir kaip Šiluvos
Mergelės apsireiškimas bus išgarsin-
tas, priklausys nuo mūsų. Padalinio
tinklalapyje (www.ourladyofsiluva.
com) yra daug istorinės informacijos
apie Šiluvą. Šiuo metu informacija
yra platinima lenkų ir ispanų kalbo-
mis. Pardavimui esama įvairių suve-
nyrų: ženkliukų, paveikslų, marški-

nėlių ir maldos kortelių. Planuojama
suprojektuoti Švč. Mergelės Marijos
statulą. E. Nakrosis padėkojo visiems
už paramą šiam padaliniui.

Mandatų komisija pranešė, kad
posėdyje dalyvavo 24 balsuojantys de-
legatai, 6 apygardos delegatai, 7 garbės
nariai, 5 centro valdybos nariai bei 11
svečių. Iš viso posėdyje dalyvavo 53 as-
menys, atstovaujantys 11 kuopų ir 4
apygardoms.

Antroji sesija baigta malda, kurią
sukalbėjo kun. A. Arštikaitis.

Trečioji sesija vyko po pietų ir
prasidėjo prel. J. Anderlonio malda. Šv.
Kazimiero gildijos naujoji pirmininkė
Mary Beth Slakis pranešė apie padali-

2017–2018 m. Centro valdyba. Sėdi iš kairės: Cathy Nakrosis, Alex Fletcher, dvasios vadas garbės narys prelatas Juozas Anderlonis, gar-
bės narė pirmininkė Regina Juškaitė-Švobienė, Marytė Bizinkauskas,  June Grenier ir Susan Binkis. Stovi iš kairės: Alexandra Rudmin,
garbės narė Irene Ozalis, garbės narė Elena Nakrosis, Debbie Martin-Rudmin, Liza Macke, Norma Petkus, garbės narys Robert A. Mar-
tin, Jr.,  Dave Boucher, Mary Beth Slakis ir Michael Petkus.                                                                           Reginos Juškaitės-Švobienės nuotraukos

nio praėjusių metų veiklą. Iki birželio
30 d. buvo gauta 6,835 dol. už 253 šv. Mi-
šių prašymus (užuojautas, specialią
intenciją, dėl sveikatos, ypatingoms
šventinėms progoms). Praėjusių metų
vienas projektas buvo įrengti naują šil-
dymo katilą Popiežinėje Šv. Kazimiero
lietuvių kolegijoje Romoje. Antras – su-
remontuoti Kolegijos fasadą. Abu pro-
jektai buvo baigti. Šiais metais laukia
du dideli projektai – suremontuoti Po-
piežinės šv. Kazimiero lietuvių kole-
gijos ketvirtojo aukšto septynis kam-
barius, nupirkti jiems baldus (30,000
JAV dol.) ir įrengti šildymo pompą
(12,000 JAV dol.). Džiugu, kad Kolegijos
rektorius ir „Villa Lituanae” svečių
namų direktorius kun. A. Arštikaitis
atvažiavo dalyvauti šiame suvažiavime!

Rektorius dėkojo Lietuvos vyčiams
už nuolatinę paramą kolegijai. Jis pa-
pasakojo apie dabartinę jos veiklą. Šv.
Kazimiero lietuvių kolegija priklauso
Lietuvos vyskupų konferencijai (LVK),
kurią sudaro Vilniaus metropolitas
arkivyskupas Gintaras Grušas ir vysk.
Rimantas Norvila bei priežiūros ko-
misija. Jie tvirtina projektus. Šiuo
metu 9 kunigai (2 iš Telšių, 2 iš Vil-
niaus, 2 iš Vilkaviškio, 1 iš Panevėžio,
2 iš Kaišiadorių) tęsia mokslus Romo-
je ir gyvena Popiežinėje Šv. Kazimiero
kolegijoje. Taip pat kolegijoje gyvena
trys garbaus amžiaus kunigai, ku-
riuos reikia aprūpinti. Kitais metais
studijuos 10  kunigų iš Lietuvos.

Kun. A. Arštikaitis padėkojo vi-

lėms Nukryžiuotojo Jėzaus ir sese-
lėms Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo), lietuviškai spaudai –
„Draugas” ir „Draugas News”.

Mandatų komisija pranešė, kad
posėdyje dalyvavo 27 balsuojantys de-
legatai, 6 apygardos delegatai, 8 garbės
nariai, 6 centro valdybos nariai bei 3
svečiai ir 6 „vyčiukai”. Iš viso posėdyje
dalyvavo 50 asmenų (iš jų – 2 dvasi-
ninkai), atstovaujančių 14 kuopų ir 4
apygardoms.

Finansų patikrinimo komitetui
buvo pristatytos rezoliucijos apie Lie-
tuvos vyčių organizacijos aukas. Drau-
gijoms, spaudai ir kt. organizacijoms
prašyta 2,350 dol. paramos. Aukos pa-
tvirtintos taip: „Draugui”/„Draugas
News”, keturioms vienuolių kongre-
gacijoms ir JBANC. Finansų patikri-
nimo komitetą sudarė: Cathy Nakrosis,
centro valdybos iždininkė; centro val-
dybos patikėtiniai garbės narė Elena
Nakrosis ir Dave Boucher; Robert Da-
mašauskas iš Vidurio Amerikos apy-
gardos; Julia Schroder iš Vidurio At-
lanto rajono ir Robert Petkus, Vidurio
centro rajono apygardos. Taip pat nau-
jai paskirtas atstovas iš Lietuvos vyčių
fondo – prel. J. Anderlonis, 3 kuopa,
Philadelphia, PA.

Iždo patikėtinės Elena Nakrosis ir
Dave Boucher pranešė, kad patikrino
finansų knygas ir Lietuvos vyčių or-
ganizacijos bei organizacijos padalinių
knygas, kurios yra tvarkomos rūpes-
tingai ir tiksliai. Iždo patikėtiniai

MA. Kambarių kainos – 169 dol. parai;
registracijos kaina iki 2018 m. gegužės
1 d. – 250 dol.; nuo gegužės 2 d. iki bir-
želio 1 d. – 300 dol.; ir vėliau – 325 dol.
jauniesiems vyčiams – 90 dol. Į regist-
racijos kainą įskaičiuota: penktadienį
vakare – koncertas ir kokteiliai (bus
klausomasi per 100 metų Lietuvoje su-
kurtos muzikos); šeštadienį vakare –
pokylis; sekmadienį – atsisveikinimo
pietūs Šv. Petro parapijoje.  

96-osios kuopos trečioji pirminin-
ko pavaduotoja, dirbanti su jaunai-
siais vyčiais, Erin Petkus papasakojo
apie jaunimo veiklą. Dalyvavo 6 jau-
nieji vyčiai. Penktadienį, liepos 29 d.,
jaunimas surengė posėdį. Po to vyko
smagi trumpa vietinė išvyka į pramo-
gų parką „Ohio Caverns”, kur jie galėjo
pajodinėti ant žirgų. Grįžę į E. Petkus
namus „vyčiukai” išmoko gaminti ,,ža-
garėlius” ir ,,grybukus”. Kiekvienas
„vyčiukas” papasakojo įspūdžius apie
išvyką. Kiekvienam dalyvaujančiam
jaunam vyčiui buvo įteikti suvažiavi-
mo žymenys, o Vyčių fondo pirminin-
kė garbės narė Irene Ozalis įteikė po
100 dol. kiekvienam.  Erin Petkus pra-
nešė, kad po sesijos „vyčiukai” parda-
vinės savo keptus ,,grybus” ir ,,žaga-
rėlius”. Pelnas bus skiriamas Lietuvos
vyčių iždui paremti. 

Centro valdybos rinkimai

Vyko naujos Centro valdybos rin-
kimai. Naująją 2017–2018 m. Centro

siems už nuolatinę finansinę paramą Šv.
Kazimiero kolegijai (Lietuvos vyčiai
yra suteikę didžiausią paramą). Jis
kartu su visais dvasininkais Romoje
kasdien meldžiasi už Lietuvos vyčius –
kolegijos geradarius. Kun. A. Arštikai-
čiui buvo įteikti du čekiai: 2,035 dol. Mi-
šių stipendijoms ir 42,000 dol.  – Popie-
žinės Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos re-
montui. Centro valdybos pirmininkė R.
Juškaitė-Švobienė rektoriui įteikė 10,400
dol. iš šios gildijos steigėjo a. a. garbės
nario Robert S. Boris palikimo. 

Toliau vyko nutarimų dėl finansi-
nių aukų priėmimas: keturių kongre-
gacijų seselėms (seselėms kazimierie-
tėms, seselėms pranciškietėms, sese-

džiaugėsi, kad dvi kuopos pasisiūlė
globoti ateinančius du metinius suva-
žiavimus. 2018 m. 105-ąjį suvažiavimą
globos 1 kuopa, Brockton, MA. O 2019
m. 106-ąjį suvažiavimą globos 157 kuo-
pa, veikianti Lemont, IL. Tiksli data ir
viešbučio kainos 2019 m. suvažiavi-
mui bus praneštos artimiausiu laiku.
Pranešta, kad suvažiavimas vyks Lom-
bard, IL, Embassy Suites viešbutyje.
Džiugu, kad kelios kuopos rūpinasi bū-
simais suvažiavimais!

Pirmos kuopos pirmininkė iš
Brockton, MA, M. Bizinkauskas kal-
bėjo apie kitų metų suvažiavimą, kuris
vyks 2018 m. rugpjūčio 3–5 d. Hilton
Boston-Dedham viešbutyje, Dedham,
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RŪTA MISIŪNAS

Nuo mažens vis sakydavau: „Kai baig-
siu universitetą, tikrai grįšiu gyventi į
Lietuvą!” Man buvo treji metukai, kai su
tėveliais emigravome į Ameriką. Nors
užaugau Amerikoje, mano tėvams buvo
labai svarbu, kad išlaikyčiau ryšį su
Lietuva.  Kiekvienais metais aš sugrįž-
davau pas senelius ir praleisdavau visą
vasarą Lietuvoje. Daug vasarų jau pra-
bėgo, bet mintis, kad kada nors grįšiu
gyventi į Lietuvą, manęs nepalieka. 

Vieną praėjusio pavasario šešta-
dienį, man dirbant Maironio li-
tuanistinėje mokykloje Le-

monte, atvyko viešnia – JAV LB pir-
mininkė Sigita Šimkuvienė. Ji skatino
jaunimą siųsti prašymus į LISS prog-
ramą. Ji papasa kojo, kad studentai
yra apgyvendami Vilniuje, netoli se-
namiesčio, ir atlieka praktiką savo
mokslų srityje. Po susitikimo su pir-
mininke man iškart kilo noras paban-
dyti dalyvauti šioje programoje. Jau-
čiau, kad tai pats tinkamiausias laikas
ir kelias išbandyti save Lietuvoje. Grį-
žusi namo tą pačią dieną išsiunčiau
motyvacijos laišką. Po poros mėnesių
gavau atsakymą, kad esu priimta į
programą ir kad man suteikta gali-
mybė atlikti praktiką Vilniuje, pas
žymų architektą Rolandą Paleką. 

Gegužės mėnesį aš baigiau uni-
versitetą Čikagoje, atsisveikinau su
šeima ir išskridau į Lietuvą. Pirmą sa-

vaitgalį su kitais programos dalyviais
važiavome į Kauną savanoriauti X Pa-
saulio lietuvių žaidynėse. Tuo pačiu tu-
rėjome galimybę dalyvauti žaidynių
renginiuose ir palaikyti lietuvius, at-
stovaujančius Amerikos komandoms.
Žaidynių pabaigoje susipažinome su
lietuvais iš Australijos ir Kanados.
Smagiai praleidome vakarą Kauno se-
namiestyje. 

Sugrįžę į Vilnių įsikūrėme ben-
drabutyje ir ruošėmės pradėti prakti-
ką. Pirma oficiali savaitė LISS prog-
ramoje buvo kupina susitikimų, ke-
lionių ir įspūdžių. Susipažinome su dai-
nų kūrėju ir atlikėju, visuomenės vei-
kėju Jurgiu Didžiuliu, VU programos
atidaryme susitikome su LR Seimo
pirmininku Viktoru Pranckiečiu, iš-
klausėme labai įdomią verslo konsul-
tanto, mokymo specialisto Igorio Va-
siliausko paskaitą. Aplankėme Anykš-
čių miestelio turistines vietas, suren-
gėme smagias futbolo varžybos su
Anykščių moksleiviais. Ypač malonus
ir nuoširdus susitikimas buvo su Pre-
zidentu Valdu Adamkumi.

Nuo antros savaitės prasidėjo
praktika. Kiekvieną dieną nuo 9 val.
ryto iki 6 val. vakaro praleisdavau ar-
chitektūros bendrovėje, susipažindama
su Lietuvos architektūros sritimi ir lie-
tuviškais architektūros terminais. La-
bai gaila, bet mano praktika jau bai-
gėsi. Esu labai dėkinga, kad LISS prog-
rama suteikė man galimybę ne tik įsi-
gyti patirties, bet ir įgyvendinti savo
vaikystės svajonę – nors trumpam pa-
gyventi ir padirbėti Lietuvoje. 

Prieš beveik dešimtmetį JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos (JAV LB KV)
tuometinės vykdomosios vicepirmininkės a. a. Birutės Bublienės dėka gimė Lie-
tuvos išeivijos studentų stažuotės programa – Lithuanian International Student

Services (LISS). Šiemet  JAV Lietuvių Bendruomenė pasirašė sutartį su Vilniaus univer-
sitetu (VU). Sutartį pasirašė VU Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Raimonda Markevi-
čienė ir JAV LB KV pirmininkė bei LISS (lietuvių išeivių studentų stažuotės) programos
vadovė Sigita Šimkuvienė-Rosen. Net 21 LISS studentas atliko praktiką Lietuvos įmo-
nėse bei įstaigose per VU (likę 2 – per VGTU). Baigę stažuotę jie ne tik gavo universi-
tetinių kreditų, bet ir galėjo savo gyvenimo aprašymą papildyti darbo Lietuvoje patir-
timi bei turėjo galimybę sustiprinti savo lietuvių kalbos ir kultūros žinias. 

LISS programos praktiką sėkmingai apsigynė Daria Mašalaitytė, dirbusi NATO Ener-
getinio saugumo kompetencijos centre, Gabrielle Gedo, praktikavusis Nacionalinėje
Martyno Mažvydo bibliotekoje, Gintarė Daulytė, praktiką atlikusi Vilniaus respubliki-
nėje universitetinėje ligoninėje, Julija Degutytė, kuri darbavosi Vilniaus vaikų ligoni-
nėje, Santariškių klinikų filiale ir kt. Sėkminga praktika džiaugiasi ir Rūta Misiūnas, kuri
darbavosi pas vieną žymiausią architektų Lietuvoje – Rolandą Paleką. „Aš tikrai labai daug
išmokiau ir labai džiaugiuosi, kad dalyvavau programoje!”, – sako Rūta. Pateikiame pluoš-
tą jos įspūdžių iš Vilniaus.

,,Draugo” info

valdybą sudaro: dvasios vadas – garbės
narys prel. Juozas Anderlonis, Phila-
delphia, 3 kuopa; pirmininkė – garbės
narė Regina Juškaitė-Švobienė, Detroit,
102 kuopa; I vicepirm. – Alex Fletcher,
Dayton, 96 kuopa; II vicepirm. – Marytė
Bizinkauskas, Brockton, 1 kuopa; III vi-
cepirm. (jaunimui) – Aleksandra Rud-
min, Chicago, 16 kuopa; protokolų sek-
retorė – Liza Macke, Lemont, 157 kuo-
pa; finansų sekretorė –  June Grenier,
6 kuopa, Hartford, CT; iždininkė –
Debbie Rudmin, 16 kuopa, Chicago, IL;
iždo patikėtiniai – Cathy Nakrosis, 90
kuopa, Kearny, NJ, ir Dave Boucher, 78
kuopa, Lawrence, MA.

Komitetai

Lietuvių reikalų – garbės narė
John Mankus, 72 kuopa, Binghamton,
NY; Lietuvių kultūra/kalba – Susan
Binkis, 112 kuopa, Chicago, IL; Garbės
narystė – garbės narė E. Nakrosis, 90
kuopa, Kearny, NJ; Ritualų – June
Grenier, 6 kuopa, Hartford, CT; Sti-
pendijų – Alex Fletcher, 96 kuopa, Day-
ton, OH, ir Ryšių su visuomene – gar-
bės narė Regina Juškaitė-Švobienė,
102 kuopa, Detroit, MI.

Trys padaliniai ir jų pirminin-
kės: Lietuvos vyčių fondo – Irene Oza-
lis, 3 kuopa, Philadelphia, PA; Šv. Ka-
zimiero gildijos – Mary Beth Slakis, 112
kuopa, Chicago, IL; Švč. Mergelės Ši-
luvos fondo – garbės narė Elena Nak-
rosis, 90 kuopa, Kearny, NJ. Įkurtas
naujas padalinys – „Knights of  Lit-
huania Charities”, kuriam vadovaus
Irene Ozalis.

Sveikinimų/aukų komitetas pra-
nešė, kad šiame suvažiavime buvo su-
rinkta 4,350 dol. Aukos bus skiriamos
specifiniams vyčių organizacijos pa-
daliniams bei aukotojų nurodytoms
programoms.

104-ąjį Lietuvos vyčių suvažiavi-
mą/seimą baigėme malda ir Lietuvos
vyčių himnu.

Iškilmingas pokylis

Baigus darbo posėdžius ir išrinkus
naują Centro valdybą kiekvienas Lie-
tuvos vyčių seimas pažymimas iškil-
minga vakariene. 104-ojo suvažiavimo
pokylis vyko šeštadienį, liepos 29 d.,
Holiday Inn Dayton/Fairborn viešbu-
čio pokylių salėje.

Suvažiavimo komiteto narė Anna
Marie Berger pristatė garbės stalo sve-
čius: Lietuvos vyčių organizacijos dva-
sios vadas garbės narys prel. Juozas
Anderlonis, centro valdybos pirmi-
ninkė garbės narė Regina Juškaitė-Švo-
bienė, kun. Johann Roten, Garbės na-
rystės komiteto pirmininkė Frances
Petkus, garbės narė kandidatė Irene
Svekla ir suvažiavimo kopirmininkas
Alex Fletcher.

Žodį tarė Lietuvos vyčių organi-
zacijos centro valdybos pirmininkė R.
Juškaitė-Švobienė. Ji padėkojo 96-osios
kuopos kopirmininkams Alex Fletcher
ir Robert Petkus bei jų komitetui už pa-
siaukojamą darbą ruošiant tokį puikų
suvažiavimą. Nedaug organizacijų gali
didžiuotis tokiu garbingu amžiumi.
Padėkojo visiems už pasitikėjimą pra-
ėjusios kadencijos metu ir išrinkimą
Lietuvos vyčių organizacijai vadovau-
ti naujai kadencijai. „Esame gyva,
svarbi ir reikalinga organizacija!” R.
Juškaitė-Švobienė pasižadėjo sąžinin-
gai ir rūpestingai eiti šias pareigas. 

Po vakarienės Lietuvos vyčių
Centro valdybos pirmininkė R. Juš-
kaitė-Švobienė pranešė, kad šių metų
„Lietuvos draugo” apdovanojimas yra
skiriamas University of  Dayton kun.
Johann Roten. Ji pristatė dvasininko
veiklą. Kun. Johann Roten yra tarp-
tautiniu mastu pripažintas Dievo Mo-
tinos Marijos gyvenimo žinovas. 15
metų kunigas vadovavo International
Marian Research Institute/Marian Lib-
rary at University of  Dayton. Kunigas
moka daug kalbų: anglų, prancūzų,
vokiečių, italų, ispanų, lotynų, graikų.
Parašė dvi knygas: „The Mirror of
Hope” (2012 m.) ir „God Still Comes –
From the Manger to the Heart” (2015
m.). Jis skaito paskaitas visame pa-
saulyje. Kai 1993 m. tuometinis Šv. Kry-
žiaus bažnyčios klebonas kun. Vaclovas
Katarskis susirgo, buvo ieškomas ku-
nigas, kuris galėtų padėti parapijai.
Nuo to laiko kun. J. Roten asistuoja ne
tik Šv. Kryžiaus, bet ir kitoms parapi-
joms Old North Dayton rajone. Kun. J.
Roten dalyvauja įvairiose šventėse su
96-osios kuopos vyčiais. Jis atnašauja
šv. Mišias šv. Kazimiero šventėje, Švč.
Mergelės Šiluvos/Šilinių, Bernelių ir
Prisikėlimo, šv. Velykų šventėse. Sako
įdomius pamokslus. Kun. J. Roten or-
ganizavo metines prakartėlių/Betlie-
jaus parodas, rodydamas, kaip kitos tau-
tos ir kultūros žiūri į Jėzaus gimimą.

Kun. Roten padėkojo už jam su-
teiktą „Lietuvos draugo” apdovanoji-
mą. Jis kalbėjo apie Lietuvos vyčių or-
ganizacijos narių, ypač 96-osios kuopos,
narių nuoširdumą.

Garbės narystės komiteto pirmi-
ninkė Frances Petkus buvo pakviesta
suteikti garbės narystę Irene Svekla. I.
Svekla prisiminė savo vyrą ir šeimą bei
dėkojo už jai suteiktą garbę.

Suvažiavimo kopirmininko Alex
Fletcher padėkos žodžiu dalyvavu-
siems ir kun. Johann Roten malda ofi-
cialioji pokylio dalis buvo baigta.

Buvo malonu pašokti, pabend-
rauti su seniai matytais draugais. Ne
tik jaunimas, bet ir vyresni smagiai try-
pė polkas bei modernius šokius. Dele-
gatai ir svečiai puikiai praleido laiką!  

Nukelta į 10 psl.

Jauni ,,Vyciukai”. Iš k.: Julia McCarthy, 96 kuopa, Dayton, OH; Lietuvos vyčių fondo pir-
mi ninkė, garbės narė Irene Ozalis; Jason Muldowney, 90 kuopa, Kearny, NJ;  Makenzie
Mooney, 112 kuopa, Chicago, IL; Andrew Pant, Sophie Richerl, Gabrielle Pant, 96 kuopa,
Dayton, OH ir  trecioji pirmininkės pavaduotoja, dirbanti su jaunimu Debbie Miller.

LISS programa padėjo įgyvendinti 
vaikystės svajonę

Iš k.: Karolina Burbaitė, Alma Palekienė, Ugnė Morkūnaitė, Radvilė Samackaitė, Rolan -
das Palekas, Dalia Uogintė ir Rūta Misiūnas. Asmeninio albumo nuotr.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

JOVITA BELIAK-ANTANAVIČIENĖ 

Daug gabių Lietuvos piliečių palieka savo gimtinę ir
laimės ieško svetur. Vienus vilioja didesni atlyginimai,
kiti patenka į ,,meilės pinkles”. Kai kurie yra privers-
ti palikti gimtinę dėl savo svajonės, kurios įgyven-
dinimui, deja, Lietuvoje trūksta specialistų. Būtent dėl
šios priežasties – pildyti savo svajonės – į Pittsburg-
hą, Pennsylvanijos valstiją, išvyko Algirdas Matonis,
Druskininkuose gimęs 25 metų gabus eufonininkas
(eufonija – varinis pučiamasis instrumentas. Red.), gro-
jantis prestižiniame „River City Brass Band” orkest-
re. Pavasarį A. Matonis surengė solinį pasirodymą
„Carnegie Music Hall of Oakland”, Pittsburghe, į
kurį  gausiai susirinko ir mūsų tautiečiai.

Pirmą kartą į Pittsburghą Algirdas atvyko 2014
m. kaip kviestinis „River City Brass Band” so-
listas. Tuo metu pagal legendinio eufonijos pra-

dininko Steven Mead gaires jis baigė bakalauro
studijas Royal Northern College of  Music (Man-
chester, Anglijoje). Užsiminus apie savo planus toliau
tęsti studijas, vieno vakaro metu orkestro dirigentas
James Gourlay Algirdui pasiūlė atvykti studijuoti į
Pittsburghą bei prisijungti prie „River City Brass
Band”. 

„Žinoma, šis pasiūlymas mane sudomino. Tuo
metu mano dabartinis dėstytojas Lance LaDuke
buvo grupės eufonininkas. Lance dėstė dviejuose di-
džiausiuose Pittsburgho muzikos universitetuose:
Duquesne University ir Carnegie Mellon Universi-
ty. Lance LaDuke pasisiūlė rekomenduoti mane di-
džiausiems Pittsburgho universitetams, kad gaučiau
stipendiją”, – apie užsimezgusias pažintis pasakojo
Algirdas. – Nusprendžiau, jog Carnegie Mellon Uni-
versity bus ta vieta, kuri man padės karjeroje labiau,
todėl pasirinkau būtent šį universitetą.”

„Grupė nuolat koncertuoja su skirtingu reper-
tuaru, kuris kartais pasikeičia penkios minutės
prieš koncertą. Muzikantai turi būti itin šaltų ner-
vų, gebėti greitai reaguoti į įvairias situacijas, mo-
kėti dirbti kaip komanda. Nors tuo metu man buvo
tik 23 metai, aš buvau sukaupęs gana įspūdingą re-
ziume, – orkestro muzikantų kriterijus vardijo atli-
kėjas. Be to, Algirdo dabartinis dėstytojas bei geras
draugas Lance LaDuke tuo metu planavo mažinti ke-

Eufonininko svajonės pildosi Pittsburghe

Groja prestižiniame orkestre

Šiuo metu Algirdas Matonis yra pagrindinis eu-
fonininkas „River City Brass Band” bei aktyvus so-
listas, kamerinės muzikos atlikėjas ir mokytojas. Į
šį varinių pučiamųjų orkestrą patenka tik geriausi,
puikius grojimo įgūdžius bei ilgalaikę patirtį tu-
rintys muzikai. Algirdas turėjo puikią galimybę pa-
rodyti savo muzikinius sugebėjimus kviestinio kon-
certo metu, o jo solo pasirodymas atitiko darbo per-
klausą.

lionių krūvį, kad galėtų skirti daugiau laiko šeimai.
Algirdas atsirado tinkamu laiku labai tinkamoje vie-
toje ir dabar jis gali didžiuotis būdamas vedančiuo-
ju eufonininku bei jauniausiu „River City Brass
Band” nariu.

Groti pradėjo per klaidą

Pirmoji pažintis su eufonija Algirdui buvo at-
sitiktinė. „Kai buvau aštuonerių metų, nusprendžiau,
jog būtų smagu susirasti užklasinę veiklą. Mokyk-

loje, kurioje tuo momentu mokinausi, įvairių būre-
lių vedėjai dalijo lankstinukus su kvietimais prisi-
jungti prie jų vedamų klasių. Grįžęs namo pradėjau
įdėmiai juos skaityti ir nusprendžiau pradėti lankyti
dainavimo pamokas. Čia ir prasidėjo įdomybės”, –
istoriją apie pažintį su instrumentu nuotaikingai pra-
dėjo pasakoti Algirdas. 

„Mano tėvai pamatė, jog vienas iš skelbimuose
minėtų būrelių vyko keleto minučių atstumu nuo tos
vietos, kur mes tuo metu gyvenome. Jie sugebėjo
mane įtikinti, kad groti orkestre būtų kur kas sma-
giau, kas, žinoma, reiškė, jog jiems atkris vežiojimo
našta”, – apie tėvų įtaką užklasinės veiklos pasi-
rinkimui pasakojo eufonininkas. „Negana to – aš pa-
vėlavau į man skirtą susitikimo laiką. Todėl vietoj
trimito turėjau pradėti vaikščioti į eufonijos grupę”,
– šypsosi pašnekovas. Eufonijos atsiradimą jis laiko
klaida, tačiau tai buvo geriausia klaida, kurią jis pa-
darė gyvenime.  

Keliavo į Sydnėjų, atsirado Pittsburghe

Susipažinęs su instrumentu Algirdas netrukus
pradėjo dalyvauti įvairiuose Lietuvos ir tarptauti-
niuose konkursuose, muzikiniuose renginiuose bei
meistriškumo kursuose. Jis tapo aktyviu ir neįvei-
kiamu Juozo Pakalnio atlikėjų pučiamaisiais ir
mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso da-
lyviu. Būdamas 9-erių Algirdas šiame konkurse
tapo laimėtoju 8–13 metų grupėje, o 2006 metais, bū-
damas vos 15-os – jauniausiu atlikėju, laimėjusiu vi-
sas įmanomas kategorijas. 2007 m. atviroje solo ka-
tegorijoje laimėjo tarptautiniame pučiamųjų inst-
rumentų konkurse „Baltijos fanfaros”, po to – atvi-
ros klasės tarptautiniame kamerinės ir solo muzikos
konkurse „Muzika be sienų”. Paskutiniais paaug-
lystės metais Algirdas Matonis buvo pakviestas at-
likti solo partiją Lietuvos kariuomenės orkestre
Tarptautiniame pučiamųjų orkestrų čempionate, ku-
riame pelnė geriausio solisto apdovanojimą.

„Svarbiausias apdovanojimas buvo tas, kuris
man atvėrė duris į mano dabartinį gyvenimą. 2013
m. laimėjau didelį konkursą, vykusį Didžiojoje Bri-
tanijoje. Greta piniginio prizo aš turėjau reprezen-
tuoti Britaniją kaip atstovas kitame didelio masto
konkurse, kuris turėjo vykti Sydnėjuje, Australijo-
je”, – apie reikšmingiausią gautą apdovanojimą
pradėjo pasakoti atlikėjas.  – Dėl tam tikrų priežas-
čių šis konkursas buvo atšauktas, todėl prizo steigėjai
nusprendė kaip kompensaciją man pasiūlyti kon-
certinį turą su ‘River City Brass’ Amerikoje kvies-

Šiuo metu Algirdas Matonis yra pagrindinis eufonininkas „River City Brass Band” orkestre.  
Carolyn Cornell Holland nuotr.

Algirdas Matonis neslepia, jog grojimas vieninteliame
pasaulyje profesionaliame varinių pučiamųjų instrumen-
tų orkestre eufonininkui yra didelis privalumas. 

Asmeninio archyvo nuotr.

Eufonininkas Algirdas Matonis aktyviai koncertuoja po visą
pasaulį. 2014-aisiais kartu su pianistu Ugniumi Pauliuko-
niu (k.) koncertinį turą pradėjo Anglijoje ir baigė festiva-
liu „Sugrįžimai” Lietuvoje. Vitalijos Glavockytės nuotr.
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tiniu solistu. Juokingiausia yra tai, jog
tiek pasirinkimas groti eufonija, tiek
persikraustymas į kitą pasaulio kraš-
tą įvyko atsitiktinai. Gyvenimas kar-
tais tikrai turi neblogą humoro jaus-
mą!”. Akivaizdu, kad šiam atlikėjui li-
kimo išdaigos buvo ypač reikšmingos
ir palankios. 

40 koncertų per 60 dienų

Algirdas neslepia, jog grojimas
vieninteliame pasaulyje profesiona-
liame varinių pučiamųjų instrumentų
orkestre eufonininkui yra didelis pri-
valumas. „Dauguma žmonių nesu-
pranta, jog eufonininkas turi tik tris
pasirinkimus: 1) karinis orkestras,
kurį turi kiekviena šalis ir kuriame
gali dirbti tik tos šalies piliečiai; 2) solo
karjera, kas yra darbas, pagrįstas tavo
paties gebėjimu būti ne tik atlikėju, bet
ir verslininku;  3) grojimas varinių pu-
čiamųjų instrumentų orkestre, o tokios
darbo pozicijos pasaulyje tėra dvi”, –
apie muzikinės karjeros galimybes
kalba atlikėjas. 

Muzikas džiaugiasi turėdamas
nišą, kuri leidžia jam kurti tvirtą fi-
nansinę ateitį bei siekti muzikinės
nepriklausomybės. Nors Lietuva vi-
suomet yra Algirdo mintyse, jis įtemp-
tai dirba JAV ir greitai neplanuoja iš-
vykti: „Norėčiau daugiau laiko pra-
leisti su šeima, vaikystės draugais,
tačiau aš turiu didelę svajonę, kurią
dar tik pradėjau įgyvendinti”.

Pastarieji keli mėnesiai Algirdui
buvo ypač darbingi – atlikėjas daly-
vavo daugiau kaip 40 koncertų! „Šie
metai buvo išskirtinai užimti, kas yra
didelė privilegija bet kuriam atlikėjui.
Pastaruosius keletą mėnesių teko ke-
liauti po Floridą, Texas, New Yorką,
New Mexico, Ohio, žinoma, Pennsyl-
vaniją, kur šiuo metu gyvenu”, – apie
įtemptą pasirodymų grafiką kalbėjo
pašnekovas. „Visi koncertai turėjo
įsimintinų momentų, tačiau pasiro-
dymas, kuriuo pats labiausiai di-
džiuojuosi, buvo kovo 18 d. Texas. Čia,
Edinburghe, įvyko mano paties para-
šytų šešių kūrinių premjera, kas yra
vienuolikos metų darbas”, – planus iš-
leisti savo kūrinių kompaktinę  plokš-
telę iki šių metų pabaigos atskleidė Al-
girdas. 

Instrumentas sveria 10 kg

Nuolatinis keliavimas, naktiniai
skrydžiai, laukimas ir kasdienė rutina
išvargintų kiekvieną, pasak Algirdo,
netgi susendintų. Labai svarbu „susi-
rasti rutiną, kada nėra jokios ruti-
nos”: pastovus vandens gėrimas, vai-
sių valgymas, greito maisto vengimas
bei, žinoma, miegas yra labai svarbu
norint išlikti produktyviu bei gerai
jaustis pasirodymo metu. Be to, spor-
tinis pasirengimas padeda ne tik psi-
chologiškai atsipalaiduoti, pašalinti
stresą ir pagerinti nuotaiką, bet ir pa-
lengvina grojimą kontroliuojant kvė-
pavimą ir stovėseną su 10 kilogramų
sveriančiu instrumentu rankose. 

Nuolatinės kelionės ir naujų šalių
bei miestų pažinimas atrodytų tikra
svajonė tiems, kurie įpratę dirbti ne-
kintančioje darbo aplinkoje. Tačiau
Algirdas ne itin džiaugiasi nesibai-
giančiais skrydžiais. Vienintelis daly-
kas, kurio labiausiai vengia savo lais-
valaikiu – tai keliauti. „Pittsburghas
yra nepakartojamai gražus miestas,
ypač vasarą. Jeigu kažkur ir nu-
sprendžiu išeiti, tai būna kokia nors
rami, atpalaiduojanti vieta – pvz., zoo-
logijos ar botanikos sodas. Gaivus
oras, gamta, atpalaiduojanti atmosfe-
ra – mano mėgstamiausi vasaros da-

Atkelta iš 1 psl.

„Dabartiniame gausiame vizuali-
nės kultūros sraute, nepaprastai sma-
gu gauti apdovanojimą už originalumą.
Tai yra didelė paskata ir įvertinimas
man kaip menininkui, perteikiančiam
pasaulį per savo subjektyvų, autorinį
bruožą”, – sako filmo režisierius G.
Šiaulys.

Lietuvos kino festivalyje „Kino pa-
vasaris” šiais metais debiutavusi ir žiū-
roviškiausiu festivalio trumpametra-
žiu filmu pripažinta „Kaukų” istorija
sėkmingai keliauja po pasaulio festi-
valius. Lietuvių pasaką jau įvertino
Berlyne vykstančio festivalio „Pic-
toplasma”, Sao Paulo „Anima Mundi”,
New Yorko „Animation Block Party”,
Seulo SICAF, Montevideo „Divercine”
kino mėgėjai. Filmą šiemet dar pama-
tys Lenkijos, Didžiosios Britanijos,
Rusijos, Portugalijos ir Ispanijos kino
festivalių lankytojai. 

Daugiau kaip 15 metų kuriantis G.
Šiaulys įvertintas visais garbingiau-
siais Lietuvos kino, teatro ir scenos

New Yorko animacijos festivalyje – apdovanojimas lietuviui

Kadrai iš filmo ,,Kaukai”.

menų bei komercinių reklamų apdo-
vanojimais. Režisieriaus kolekcijoje –
„Auksinis scenos kryžius” už spek-
taklį „Tėčio pasaka”, „Sidabrinė gervė”
už filmą „Kaukai”, reklamos festivalio
„Adrenalinas” strėlė bei dizaino ap-

dovanojimų „European Design
Awards” sidabras dirbant kartu su to-
kiais prekių ženklais, kaip „Nike”,
„Microsoft”, „Sprite”, MTV, „Vodafo-
ne”, „McDonald’s" ir kt. 

ELTA

lykai. Žiemą stengiuosi apsilankyti
miesto centre, išgerti šiltų gėrimų,
paklausyti gyvos muzikos kalėdiniame
turgelyje, galbūt net kartais užsidėti
pačiūžas. Galbūt nuskambės šiek tiek
lėkštokai, bet už koncertinės scenos aš
esu paprastas žmogus”, – savo laisva-
laikį apibūdina pašnekovas.

Didelė svajonės kaina

Šiuo metu Algirdas aktyviai kon-
certuoja po visą pasaulį bei pažindina
žiūrovus su Lietuva: „Man itin svarbu,
jog reprezentuoju ne tik instrumentą,
kuris, mano nuomone, negauna pa-
kankamo pripažinimo, bet ir šalį, apie
kurią daugybė žmonių nėra niekada
girdėję. Šalį, kuri turi daug talentingų
žmonių, talentingų atlikėjų”. Sie-
kiantis groti kuo įvairesnę muziką
Algirdas teigia, jog, nepaisant muzi-
kinio žanro, jo pareiga klausytojams
užtikrinti aukšto lygio, įsimintiną lai-
ko praleidimą. 

Algirdas Matonis niekada nebuvo
iš tų žmonių, kurie peikia savo gimti-
nę ir skuba kuo greičiau iš jos iške-
liauti. Jis sumokėjo didelę kainą, pa-
likdamas draugus, šeimą bei kultūrą,
kad galėtų siekti svajonės. Kokia atei-
tis laukia muzikantų, gyvenančių Lie-
tuvoje ir neturinčių galimybių studi-
juoti gimtinėje? „Atsakymas priklau-
sys nuo mano kartos žmonių, kurie su-
mokėjo didelę kainą – išvyko iš gimtos
šalies, kad užsitikrintų savo karjeros
sėkmę ir kad kada nors prisidėtų prie
Lietuvos sėkmės. Bent jau toks yra
mano tolimos ateities planas”, – sako
muzikas.„River City Brass” eufonijos sekcija. Algirdas Matonis (d.) vilki kostiumą iš „Super Mario”

Halloween programos kartu su kolega Mike Dingfelder.             Asmeninio archyvo nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

JAV turėtų ginti Baltijos šalis 
Vilnius (BNS) – Daugiau kaip

pusė amerikiečių mano, kad Jungtinės
Valstijos turėtų siųsti karius ginti Bal-
tijos šalių, jei jas užpultų Rusija, rodo
apklausos rezultatai.

Per tyrimą suaugusių JAV piliečių
klausta, ar jie pritartų, ar nepritartų
JAV karių panaudojimui, jei Rusija įsi-
veržtų į NATO sąjungininkę Lietuvą,
Latviją arba Estiją. 

Teigiamai į šį klausimą atsakė 52

proc. apklaustųjų. Tai aštuoniais
procentiniais punktais daugiau nei
per tokią pat apklausą prieš trejus
metus.

Tyrimas taip atskleidė, kad vis
daugiau amerikiečių įžvelgia Rusijos
grėsmę ir pasisako prieš sankcijų švel-
ninimą.

Buvo apklausti respondentai, gy-
venanys visose 50-yje JAV valstijų ir
Columbijos apygardoje.

Vilnius (Alfa.lt) – Siūloma iš-
slaptinti asmenų, bendradarbiavusių
su buvusios SSRS specialiosiomis tar-
nybomis, pavardes.

Seime įregistruotomis įstatymo
pataisomis siūlo, kad užregistruotų,
prisipažinusių ir įrašytų į įskaitą as-
menų, bendradarbiavusių su SSRS
specialiosiomis tarnybomis, pateikta
informacija ir duomenys apie juos
būtų išslaptinti nuo 2018 m. sausio 1 d.

Įstatymo projektu siekiama už-
kirsti kelią galimam asmenų (ben-
dradarbiavusių su KGB) šantažui ir po-
veikiui jų sprendimams, kadangi dalis
tokių asmenų užėmė ir iki šiol užima
aukštas pareigas valstybės valdyme ir
teismų struktūrose.

„Priėmus įstatymo projektą būtų

paskelbti visi – ir prisipažinę, ir nepri-
sipažinę – ir visiems laikams galima
būtų užversti gėdingą KGB knygą, kad
šia tema daugiau nebūtų manipuliuo-
jama ir spekuliuojama. Ypač prieš rin-
kimus. Akivaizdu, kad laiku neiš-
spręstas liustracijos klausimas iki šiol
valstybei ir jos piliečiams kelia proble-
mų”, – teigiama aiškinamajame rašte.

Šiuo metu Asmenų, slapta ben-
dradarbiavusių su buvusios SSRS spe-
cialiosiomis tarnybomis, registraci-
jos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipa-
žinusiųjų apsaugos įstatyme numaty-
ta, kad užregistruotų, prisipažinusių ir
įrašytų į įskaitą asmenų pateikta in-
formacija ir duomenys apie juos yra
įslaptinti 75 metams ir saugomi įsta-
tymų nustatyta tvarka.

Siūlo viešinti bendradarbiavusių su KGB pavardes

Vilnius (BNS) – Rugpjūčio 7 dieną
Lietuvos tautiniame olimpiniame ko-
mitete įvyko šventinė spaudos konfe-
rencija, skirta pirmojo nepriklauso-
mos Lietuvos olimpinio medalio 25
metų sukakčiai paminėti.

Aukso medalį 1992 m. rugpjūčio 5
dieną Barselonos olimpinėse žaidynė-
se iškovojo disko metikas Romas Ubar-
tas. Simboliška, kad lygiai po 25 metų,
taip pat rugpjūčio 5 dieną disko meti-
kas Andrius Gudžius aukso medalį
pelnė pasaulio lengvosios atletikos
čempionate Londone.

Pirmasis nepriklausomos Lietu-
vos olimpinis čempionas džiaugėsi ką
tik Andriaus Gudžiaus iškovota per-
gale pasaulio lengvosios atletikos čem-
pionate: „Gimsta nauja žvaigždė. And-
rius to aukso medalio link ėjo per
įvairiausius sunkumus, traumas. Dis-
ko metikui 26-eri yra pačios brandos
pradžia, iš jo lauksiu dar geresnių re-
zultatų”.

Drauge su Romu Ubartu Barselo-
nos olimpinėse žaidynėse dalyvavo 47
Lietuvos sportininkai. Bronzos meda-
lius iškovojusios krepšinio rinktinės
nariai Sergejus Jovaiša ir Valdemaras
Chomičius taip pat pasidalijo savo at-
siminimais. Smagių istorijų papasa-
kojo ir boksininkai, 5 vietos laimėtojai
Vitalijus Karpačiauskas ir Gitas Juš-
kevičius.

„Mūsų tuo laiku į Vakarus niekas

neišleisdavo, tad nuvykę į Barseloną
pasijutome tarsi rojuje. Valgykla veikia
visą parą, paspaudi mygtuką – ir liejasi
‘Coca Cola’ upeliais”, – juokėsi G. Juš-
kevičius.

Įdomių faktų iš žaidynių užkulisių
pažėrė to meto LTOK prezidentas ir
Lietuvos olimpinės delegacijos vadovas
Artūras Poviliūnas, LTOK viceprezi-
dentas Vytas Nėnius, olimpinės misi-
jos vadovas Petras Statuta. Jie pasa-
kojo, kaip krepšininkams teko patiems
ieškoti lėšų, norint dalyvauti atrankos
į žaidynes turnyre. Pinigus rinko ir Is-
panijoje, ir Amerikoje, daug prisidėjo
tuo metu JAV gyvenęs Valdas Adam-
kus. Garsus japonų dizaineris Issey
Miyake nemokamai sukūrė Lietuvos
olimpiečiams paradines uniformas.

Nepriklausomos Lietuvos olimpiniam medaliui – 25-eri 

Vilnius (ELTA) – Vilniuje, patru-
liuodami su nežymėtu tarnybiniu au-
tomobiliu, Lietuvos kelių policijos tar-
nybos pareigūnai pastebėjo įtartiną au-
tomobilį „Ford Mondeo”, kurio prieki-
nis ratas buvo be padangos – automo-
bilis asfaltu riedėjo tik skardiniu disku.

Sustabdžius automobilį paaiškėjo,
kad jį vairuoja 18 metų vairuotojas, ku-
ris paaiškino, kad važiuojant į darbą
sprogo  dvi padangos, tačiau, nepaisant
to, vairuotojas nusprendė važiuoti to-

liau. 
Rašant protokolą paaiškėjo, kad

šis pilietis jau 19 kartų baustas už
vairavimą neturint teisės vairuoti, du
kartus – už nestojimą stabdant polici-
jos pareigūnams. Vairuotojui surašy-
tas protokolas už vairavimą neturint
teisės vairuoti, taip pat už vairavimą
be privalomojo civilinės atsakomybės
draudimo ir techninės apžiūros, jam
paskirta 450 eurų bauda.

Automobilis konfiskuotas. 

Įkliuvo 19 kartų baustas 18-metis  

JAV valstybės sekretorius įspėjo Rusiją
Washingtonas (ELTA) – JAV vals-

tybės sekretorius Rex Tillerson įspėjo
Rusijos užsienio reikalų ministrą Ser-
gejų Lavrovą dėl „rimto nepasitikėji-
mo”, tvyrančio tarp abiejų šalių, kurį
lėmė Maskvos kišimasis į JAV prezi-
dento rinkimus.

Anot R. Tillerson, Rusijos veiks-
mai pakenkė jų santykiams, tačiau
būtų nenaudinga tuos santykius nu-

traukti dėl vienintelės problemos. 
Politikas pridūrė, kad JAV iki rug-

sėjo 1-osios pateiks savo atsaką į Rusi-
jos sprendimą sumažinti šalyje JAV
diplomatų skaičių, t.y. iš Rusijos išsiųs-
ti 755 JAV diplomatus. JAV valstybės
sekretorius sakė su S. Lavrovu susiti-
kęs norėdamas padėti „jiems suprasti,
koks rimtas šis incidentas ir kaip stip-
riai jis pakenkė santykiams”.

Britai vis labiau abejoja „Brexit“ strategija
Londonas (ELTA) – Britai vis la-

biau praranda pasitikėjimą ministrės
pirmininkės Theresa May „Brexit”
strategija. Atlikta apklausa rodo, kad
61 proc. respondentų nepritaria prem-
jerės veiksmams išvedant šalį iš Eu-
ropos Sąjungos.

Lyginant su dviejų ankstesnių mė-
nesių apklausomis, akivaizdu, kaip
smarkiai tirpsta parama vyriausybės
vadovei. Liepą jos derybų strategija
buvo nepatenkinti 56 proc. apklaustų-
jų, birželį – 46 proc.

Th. May birželio 8-ąją sukvietė

britus prie balsadėžių, tikėdamasi stip-
resnio mandato „Brexit” deryboms su
ES. Tačiau nesėkmė rinkimuose su-
davė lemiamą smūgį pasitikėjimui mi-
nistre pirmininke. Tik 35 proc. res-
pondentų dabar tikisi, kad Th. May
„Brexit” derybose išsiderės Didžiajai
Britanijai tai, kas geriausia.

Pokalbiai dėl skyrybų tarp Lon-
dono ir Briuselio prasidėjo labai sun-
kiai: iki šiol neišspręsti ginčytini punk-
tai, be kita ko, yra abipusiai finansiniai
įsipareigojimai bei milijonų britų ir ES
piliečių statusas.

Talinas (BNS) – JAV į Estiją at-
siųs 173-iosios oro desanto brigados
kuopą per Rusijos Baltarusijos bendras
didelio masto karines pratybas „Zapad
2017” šių metų rugsėjį. JAV 173-iosios
oro desanto brigados kuopos dydžio da-
linys, sudarytas iš 150 karių, į Estiją at-

vyks rugpjūčio pabaigoje.
„Zapad” – bendros karinės Rusijos

ir Baltarusijos pajėgų pratybos, vyk-
siančios nuo rugsėjo 14 iki 20 dienos.
Ankstesniais metais, 2009 ir 2013, įta-
riama, kad buvo imituojamas Baltijos
šalių ir Lenkijos puolimas.

Per „Zapad“ pratybas JAV atsiųs desantininkų kuopą

Tbilisi (BNS)  – Buvęs Gruzijos
vadovas Michailas Saakašvilis sako,
kad kitas Maskvos taikinys bus Bal-
tarusija.

„Manau, kad Rusija ruošiasi už-
imti ir aneksuoti Baltarusiją”, – sakė
į Lietuvą atvykęs M. Saakašvilis.

Jo teigimu, NATO šiuo metu rea-
liau vertina Maskvos pavojų, todėl
Baltijos šalims grėsmė yra mažesnė nei
prieš kelerius metus, tačiau Vakarų iš-
davystės rizika išlieka.

49 metų M. Saakašvilis šiuo metu
yra asmuo be pilietybės. Praėjusį mė-
nesį Ukrainos pilietybę jam panaikino
šalies prezidentas Petro Porošenka.

Jo manymu, Ukraina, jos kariai di-
dvyriškai sustabdė rusus Donbase.
„Jei to nebūtų įvykę, manau, kad Bal-
tijos šalims dabar būtų tiesioginė grės-

mė. Ką matome Baltarusijoje – manau,
kad Rusija ruošiasi užimti ir aneksuoti
Baltarusiją. Per pratybas bus atvežta
infrastruktūra. Taigi, grėsmė nedingo,
ji tik auga”, – sakė M. Saakašvilis. 

M. Saakašvilis į valdžią Gruzijoje
atėjo per 2003 metų Rožių revoliuciją,
nuvertusią ankstesnį prezidentą
Eduardą Ševardnadzę, buvusį Sovietų
Sąjungos užsienio reikalų ministrą.

M. Saakašvilis buvo priverstas pa-
likti šalį 2013 metais, kai prokurorai iš-
davė jo arešto orderį, kaltindami įga-
liojimų viršijimu.

M. Saakašvilis rėmė Ukrainos
proeuropietišką. Pusantrų metų jis
ėjo Odesos gubernatoriaus pareigas,
bet pernai atsistatydino, pareiškęs,
kad jam trukdoma kovoti su korupci-
ja.

Rusija ruošiasi užimti Baltarusiją?

Tiberiada, Izraelis (BNS) – Ty-
rėjai spėja radę apaštalo Petro ir dvie-
jų kitų Jėzaus apaštalų namus, netoli
Tiberiados ežero, šiaurės Izraelyje.

Izraelio ir Amerikos archeologai
tikisi atradę prarastą Romos imperijos
miestą Juliją netoli Tiberiados ežero
pakrantės, sakė Mordechai Aviam iš
Galilėjos archeologijos Kinereto ins-
tituto.

I a. romėnų istorikas Flavius Jo-
sephus rašė, kad Julijos miestas pa-
statytas apie 30 metų po Kristaus, ant
Betsaidos griuvėsių – žvejų kaimelio,
kuriame pagal Jono evangeliją gimė
Petras.

Krikščionys Šventą Petrą, buvusį
žveją, laiko vienu pirmųjų Kristaus se-
kėjų ir po Kristaus žengimo į dangų
ankstyvos bažnyčios vadovu.

Katalikų Bažnyčia taip pat laiko
Petrą pirmuoju savo popiežiumi.

Du kiti apaštalai, Pilypas ir Petro
brolis Andriejus, manoma irgi gimė

arba gyveno Betsaidoje.
Archeologai ilgą laiką ieškojo Ju-

lijos miesto, ir tyrinėjo tris pagrindines
galimas vietoves.

Betsaida yra netoli Jordano upės,
už kelių šimtų metrų nuo Tiberiados
ežero.

Pirmajame šimtmetyje ežero lygis
turėjo būti gerokai aukštesnis.

Rado Apaštalo Petro gimimo vietą

Tyrėjai tikina radę Šv. Petro namą.
Yahoo.com nuotr.

Pirmąjį Nepriklausomos Lietuvos olimpinį
medalį iškovojo R. Ubartas. Ve nuotr.
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VERSLO N AUJIENOS

Besirūpinantiems savo ateitimi – prie-
žastys, kodėl vertėtų pramokti prog-
ramavimo (net jeigu ir neplanuojate kar-
jeros technologijų srityje).

ITraštingumas kėsinasi tapti
vienu iš įprastų darbo skel-
bimų matomų reikalavimų.

Ypač jeigu siūlomas darbas – geriau ap-
mokamas. Pavyzdžiui, JAV penktada-
lis darbo vietų, už kurias mokamas
bent dvigubai didesnis atlyginimas už
minimalų, reikalauja kodavimo įgū-
džių, rodo „Oracle Academy” tyrimas.

Viena didžiausių JAV bendrovių
„General Electric” pernai pranešė,
kad visi darbuotojai, jaunesni nei 30
metų, nesvarbu, kokia jų pareigybė,
bus mokomi programavimo. „Galbūt
jūs netapsite programuotojais, bet ži-
nosite, kaip koduoti”, – savo jaunie-
siems darbuotojams pranešė Jeff  Im-
melt, „General Electric” vadovas.

Kodėl visiems verta 
mokytis programavimo

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų rugpjūčio 9 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,85 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,67 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,10 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,63 €

Mokytis programuoti niekad ne vėlu.
„Facebook“ nuotr.

Virtualiosios valiutos bitkoino
vertė pasiekė eilinį rekordą, viršyda-
mas trijų tūkstančių dolerių lygį.
„Coinmarketcap” duomenimis, ben-
dra šios virtualiosios valiutos rin-
kos vertė pirmą kartą viršijo 56 mlrd.
dolerių ribą.

„CoinDes” duomenimis, preky-
boje bitkoino kursas pasiekė 3451,86
JAV dolerio už vieną bitkoiną, nors

prieš tris dienas jo vertė siekė 3360,87
JAV dolerio.

Rugpjūčio pradžioje dėl kūrėjų
nesutarimų virtuali valiuta buvo
suskaldyta į dvi valiutas – „klasiki-
nę” „Bitcoon” versiją ir naująją vir-
tualią valiutą, pavadintą „Bitcoin
Cash”. 

ELTA

Bitkoinų vertė ir vėl pasiekė rekordą

Klientai atnešė pusę milijardo 
eurų pajamų

Užsienio investicijų plėtros agen-
tūros „Investuok Lietuvoje” pritrauk-
tos užsienio kapitalo bendrovės pernai
iš Lietuvos įmonių pirko prekių ir pa-
slaugų už beveik 330 mln. eurų. Dar
pusę tiek pirkdami vietos verslų pre-
kes ir paslaugas išleido šių bendrovių
darbuotojai.

Ūkio ministras Mindaugas Sin-
kevičius sako: „Tai ypač svarbu re-
gionuose, kur statydamos gamyklas už-
sienio kompanijos perka vietos tiekė-
jų paslaugas ir statybines medžiagas,
o vietinės įmonės tas gamyklas ir to-
liau aptarnauja. Be to, augant gyven-
tojų perkamajai galiai aplink kuriasi
stiprus paslaugų sektorius – maitini-
mo įstaigos, laisvalaikio pramogų tie-
kėjai”. 

Tyrimas rodo, kad 85 proc. agen-
tūros klientų pagaminamų prekių ir
paslaugų vertės keliauja į užsienio
rin kas, todėl kiti vietiniai verslai ne-
patiria didelės konkurencijos dėl vi-
daus vartotojų.

„Augantis rinkos konkurencin-
gumas parankus šalies vartotojams, ta-
čiau į juos orientuotas verslas dažnai
pyrago dalį atsiriekia iš kitų vietos
verslininkų, taip apribodamas pasta-

rųjų plėtros potencialą. Todėl agentū-
ra kryptingai siekia pritraukti į eks-
portą orientuotus projektus. Toks vers-
las ne konkuruoja dėl vietinės pa-
klausos, o atvirkščiai – pats perka vie-
tinę produkciją bei paslaugas”,– teigia
ekspertas Giedrius Rudis.

„Investuok Lietuvoje” vykdyti in-
vesticinius projektus Lietuvoje įtikino
daugiau nei 100 užsienio kontroliuo-
jamų įmonių, kurių rezultatai buvo
nagrinėjami pasitelkus mokestinius
duomenis. Šių įmonių indėlis į šalies
ūkį, įskaitant multiplikatorių, 2016
metais buvo apie 1 mlrd. eurų pridėti-
nės vertės. Tais pačiais metais jos
lėmė daugiau nei 300 mln. eurų mo-
kesčių.

Nagrinėjamose įmonėse ir jų ver-
tės grandinėse įdarbinama apie 30
tūkst. šalies gyventojų. Vidutinis mė-
nesinis atlyginimas šiose bendrovėse
neatskaičius mokesčių 2016 metais
siekė 1255 eurų, tai yra, beveik 60
proc. daugiau nei Lietuvos vidurkis.
Darbuotojų produktyvumas šalies vi-
durkį pranoko 25 proc. 

„Investuok Lietuvoje”

78 proc. įmonių turi interneto svetaines
Šių metų pradžioje interneto sve-

tainę turėjo 78 proc. gamybos ir pa-
slaugų įmonių, kuriose dirbo 10 ir
daugiau darbuotojų.

Statistikos departamento duome-
nimis, 53,1 proc. visų įmonių interne-
to svetainėje skelbė produktų katalo-
gus ar kainynus, 22,9 proc. – teikė ga-
limybę užsisakyti, rezervuoti ar pirk-
ti norimus produktus elektroniniu
būdu, 27,4 proc. – teikė nuorodas į
įmonės socialinius tinklus. 

Šiais metais kompiuteriais ir pla-
čiajuosčiu internetu naudojosi visos
įmonės, mobiliuoju plačiajuosčiu ry-
šiu, tiekiamu mobiliojo (judriojo) ryšio
operatorių tinklais – 82,1 proc. įmonių.

Kompiuteriais kasdieniame darbe bent
kartą per savaitę naudojosi 46 proc.
darbuotojų, internetu – 42,7 proc. 

Elektronines socialinės žiniask-
laidos priemones darbo tikslams nau-
dojo kas antra įmonė: 46,6 proc. įmonių
turėjo paskyras socialiniuose tink-
luose (pvz., „Facebook”), 17,2 proc. –
platino informaciją keitimosi multi-
medijos turiniu svetainėse (pvz., „You-
Tube”,„Picassa”).

IT specialistus turi 18,1 proc. visų
šalies įmonių. Jų pagrindinis darbas
buvo susijęs su IT sistemų diegimu, to-
bulinimu ir priežiūra. 

ELTA

Bitkoinų vertė kyla ne dienomis, bet valandomis.  PYMNTS.com nuotr. 

Tuo tarpu IT bendrovė „Devbrid-
ge Group” Lietuvoje investuoja į ne-
mokamus programavimo užsiėmimus
Kauno ir Šakių vaikams. Anot moky-
mų iniciatorių, šie vaikai nebūtinai
taps koduotojais, bet turėdami prog-
ramavimo pagrindus galės technolo-
gijų amžiuje lengviau komunikuoti,
lengviau susikalbėti ir pagal savo vi-
dinius gebėjimus rasti sau geriausią
darbo poziciją.

Turbūt mažai kas galėtų ginčytis,
kad su programavimo pagrindais tu-
rėtų būti supažindinti vaikai. Tačiau,
kalbant apie suaugusiųjų žmonių su-
sidomėjimą kodavimu, yra įvairių nuo-
monių.

Populiariuose IT leidiniuose, kaip
„Techcrunch” ar „Wired”, galima ras-
ti straipsnių, kurie vardina argumen-
tus, kodėl nereiktų mokytis koduoti.
Tačiau šiuo atveju pagrindinės kritikos
strėlės tenka pačiai mokymosi idėjai,
o kartais politikų ar programavimo
mokyklų žarstomiems pažadams, kad
po kelių mėnesių kodavimo kursų
žmogui atsivers durys į Silicio slėnį.

Programų inžinieriais sutvertas
būti tikrai ne kiekvienas, bet ir toli gra-
žu ne kiekvienas užsienio kalbą mo-
kantis asmuo dirba vertėju. Kartais mo-

komės užsienio kalbą netgi žinodami,
kad vargu, ar kada nors galėsime ja pil-
nai susikalbėti. Tačiau tai nereiškia,
kad mokymasis neduoda naudos.

Vienas dažniausiai minimų prog-
ramavimo žinių pliusų – platesnis ga-
limybių suvokimas. Darbuotojas ži-
nodamas kodavimo principus, geriau
įsivaizduos, kaip IT gali pagelbėti at-
likti užduotis efektyviau. Gal jis pats
nepasidarys įrankio, kuris jam padė-
tų automatizuoti dalį savo darbo, ta-
čiau kodavimo pagrindus turintis žmo-
gus žinos, kad tai yra įmanoma.

Kodavimo pamokos taip pat gali iš-
mokyti asmenį dirbti sistemiškiau.
Kai programuotojai gauna problemą,
jie pirmiausia stengiasi ją gerai per-
prasti, išskaidyti į mažesnes daleles.
Tokiu būdu lengviau imtis problemų,
kurios iš pirmo žvilgsnio gali pasiro-
dyti neįveikiamos.

Retas darbas šiais laikais apsieina
be technologinių įrankių, o tai reiškia,
kad įvairių sričių darbuotojams reikia
nuolat bendradarbiauti su IT specia-
listais, kartu plėtoti paslaugas, pro-
duktus.

Tačiau neretas atvejis, kai, pavyz-
džiui, tarp vadybininko ir programuo-
tojo atsiranda trintis, nes jie iki galo ne-
supranta vienas kito funkcijų, galimy-
bių. Šiuo atveju vadybininkas turintis
programavimo pagrindų turi prana-
šumą, nes supranta tiek verslo valdymo,
tiek technologijų puses ir gali padėti už-
tikrinti efektyvesnę verslo veiklą.

Galų gale, programavimo verta
mokytis, nes galima tai daryti nemo-
kamai. Viena populiariausių nemo-
kamų kodavimo kursų platformų –
„Codeacademy”. Interaktyvios pamo-
kos šioje platformoje leidžia pramok-
ti įvairiausių programavimo kalbų
arba mokytis, kaip atlikti tam tikras
užduotis. Pavyzdžiui, kaip sukurti
tinklalapį, kaip jį publikuoti, anali-
zuoti duomenis ir t.t.

Nuoseklius, bet mažiau interak-
tyvius programavimo ir net kompiu-
terinės animacijos kursus galima ras-
ti „Khan Academy” puslapyje: https:
//www.khanacademy.org. 

Jeigu norisi pasijusti tikresniu
studentu, programavimo kursų galima
rasti bene didžiausioje įvairiausių stu-
dijų internetinėje platformoje „Cour-
sera”( https://www.coursera. org). Tie-
sa, „Coursera” pastaruoju metu pra-
dėjo apmokestinti vis daugiau kursų,
tad ne visi mokymai pradedantiesiems
programuotojams yra nemokami.

Kita vertus, vieni geriausių uni-
versitetų pasaulyje turi savo interne-
tinių mokymų platformą „edX”. Čia ga-
lite kodavimo pagrindų nemokamai iš-
mokti iš Harvardo universiteto dėsty-
tojų (https://www.edx.org/course/int-
roduction-computer-science-harvardx-
cs50x#!).

Greta Jankaitytė „Verslo žinios”
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Padovanokite savo vaikams,
anūkams ir draugams 
DRAUGAS NEWS ir

LITHUANIAN HERITAGE
prenumeratą.

Du leidiniai – viena prenumerata!   
Kaina JAV – tik 45 dol.

Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie

Lietuvą: šalies žmones, politiką, kultūrą, 

istoriją, me ną,  sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh
• www.facebook.com/DraugasNews

MANO  VIRTUVĖ

Kiauliena su obuoliais

Reikės:
1 kg (2 sv) kiaulienos nugarinės
arba sprandinės
1 didelio svogūno
2 didelių kvapnių obuolųi (pvz.,
antaninių)
3–4 šaukštų augalinio aliejaus
1 batono (dienos senumo)
pundelio šalavijų (angl. sage)
1 citrinos žievelių
jūros druskos
pipirų

Iš anksto  įkaitinti orkaitę  iki 250
C (480 F).

Smulkiai supjaustyti svogūną.
Obuolius supjaustyti skiltelėmis.
Keptuvėje įkaitinti 2 šaukštus alie-
jaus ir jame apkepinti svogūną, kol
įgis auksinį atspalvį. Tuomet sudėti
obuolius ir kepti, kol jie suminkštės. 

Nuo batono nupjaustyti plutelę,
sulaužyti minkštimą nedideliais ga-
balėliais. Sumaišyti druską, pipirus
ir likusį aliejų, gautu mišiniu pa-
šlakstyti batono gabalėlius.  Po to jį
perdėti ant kepimo skardos ir kepti
įkaitintoje orkaitėje 10–15 minučių –
kol gausis auksinės spalvos džiūvė-
sėliai.

Trintuvu susmulkinti obuolių-
svogūnų mišinį, džiūvėsėlius ir ša-
lavijo lapelius.

Mėsą perpjauti išilgai, išskleisti.
Gautą kiaulienos lakštą pasūdyti,
pabarstyti pipirais. Ant vidurio už-
dėti obuolių įdaro, suvynioti vynio-
tinį ir perrišti virvele (kaip rišamos
dešros). Paruoštą kepsnį pabarstyti
smulkintomis citrinos žievelėmis.

Kepti karštoje orkaitėje 20 min.,
po to sumažinti temperatūrą iki 160
C (320 F) ir troškinti dar 45–60 mi-
nučių.

Obuolių putėsiai

Reikės:
1 kg (2 sv) obuolių 
2 puodelių cukraus
3 kiaušinių baltymų
sviesto

Orkaitę įkaitinti iš anksto iki 150
C (300 F).

Nuluptus ir supjaustytus obuo-
lius pavirti, kol suminkštės. Sutrin-
ti ir atvėsinti.

Į atvėsintą obuolių tyrę sudėti
kiaušinių baltymus, cukrų ir plakti
(galima elektriniu plakikliu), kol
masė sutirštės ir jos tūris padidės.

Kepimo formą ištepti sviestu,
sudėti obuolių masę ir kepti įkaitin-
toje orkaitėje 18–20 minučių.

Skanaus!
Jūsų Indrė

Kai oras kvepia obuoliais
Ūkininkų turguose ir kai kuriose parduotuvėse jau galima nu-
sipirkti šiemetinių obuolių. Jeigu jūsų skoniui jie dar rūgšto-
ki – panaudokite juos patiekalams.

Dauguma tebegalvoja, kad einant į operą reikia gražiai apsirengti, ta-
čiau pasaulio operos teatrai aprangos taisykles švelnina. New Yor-
ko „Metropolitan Opera” mandagiai pastebi, kad ,,Vakaras operoje

– puiki proga gražiai apsirengti”. Ir net turi internetinę mados svetainę, ku-
rioje rodomi ištaigingai apsirengę operos spektaklių žiūrovai. Tačiau du-
rininkai dažniausiai įleidžia bet kaip apsirengusius svečius. Anglijos
„Royal Opera House” dar aiškiau pabrėžia nuolaidas dėl aprangos: ,,Nėra
aprangos taisyklių – galite rengtis ištaigingai ar paprastai – jūsų valia”. Ta-
čiau Italijos ,,Teatro alla Scala” neseniai atkreipė spaudos dėmesį savo ap-
rangos taisyklėmis, kurios taikomos teatro lankytojams, ir neįprastu būdu,
kaip tas taisykles įgyvendinti.

„La Scala” operos tinklalapyje skelbiama, kad operos rūmai prašo žiū-
rovų rengtis, kaip pridera teatro orumui ir kaip reikalauja pagarba teatrui
ir kitiems žiūrovams. Pridedama pastaba, kad tie, kurie ateina į operą ap-
sirengę trumpomis kelnėmis ar marškiniais be rankovių, nebus įleidžiami;
tokiu atveju pinigai už bilietą nebus grąžinami. Tačiau, kai Milano oras da-
rosi šiltesnis, vis daugiau žiūrovų ateina į „La Scala” operą apsirengę mini
sijonais ir sandalais. Kai kurie durininkai, nenorėdami išvaryti šitaip ap-
sirengusių žiūrovų, juos nukreipia į netoliese esančią „H&M” drabužių par-
duotuvę nusipirkti tinkamos aprangos. ,,Mes jiems patariame užeiti į
‘H&M’ parduotuvę, kuri yra netoli, ir ten nusipirkti ilgas kelnes ir ko tik rei-
kia, – italų žinių agentūrai ‘La Repubblica’ pareiškė vienas durininkas. – Dau-
guma užsieniečių skuba į parduotuvę, bet italai dažnai labai supyksta”.

„La Scala” operos teatro atstovas Paolo Besana teisino operos aprangos
taisykles.   Pasikalbėjime, kuris buvo išspausdintas ,,Telegraph” laikraštyje,
jis pareiškė, kad dauguma operos lankytojų nori laikytis tradicijų. Jiems
svarbu matyti ir kitus gražiai apsirengusius operos lankytojus. Taip rodo-
ma pagarba ir vietovei, ir kitiems lankytojams. Galima elegantiškai apsi-
rengti net tada, kada oras karštas. Juokaudamas Besana pridėjo, kad „La
Scala” operai iš „H&M” parduotuvės reikėtų prašyti komisinių, nes operos
darbuotojai į tą parduotuvę nukreipia labai daug lankytojų.

Lankytojai „La Scala” operos vadovybės politiką vertina įvairiai. Taip
atgaivinamos klasikinės muzikos entuziastų diskusijos: ar aprangos taisyklės
padeda išlaikyti spektaklio orumą, ar atvirkščiai – sukuria elitinę atmos-
ferą, kuri naujus žiūrovus atbaido?

Pagal www.wfmt.com    
parengė Rimas Černius

Nemėginkit į „La Scala”
eiti su džinsais

Atkelta iš 5 psl.

Suvažiavimą baigiant

Sekmadienį, liepos 30 d., suvažia-
vimo baigimo šv. Mišios buvo atna-
šaujamos Šv. Kryžiaus bažnyčioje, Day-
ton, OH. Pagrindinis šv. Mišių celeb-
rantas buvo Lietuvos vyčių dvasios
vadas prel. J. Anderlonis. Jam asista-
vo keturių regiono parapijų klebonas
kun. Tony Cutcher, Šv. Kryžiaus para-
pijos klebonas kun. Ethan Moore ir
kun. Audrius Arštikaitis.

Prieš Mišias prel. J. Anderlonis va-
dovavo ritualui, kurio metu buvo įteik-
ti ketvirtojo laipsnio medaliai ir žy-
menys užsitarnavusiems kandidatams.
Naujoji Centro valdyba davė priesaiką.

Mišių metu giedojo parapijos cho-
ras. Mišių intencija buvo – už taiką,

Lietuvos augimą ir tvirtėjimą. Para-
pijos klebonas kun. Ethan Moore svei-
kino Lietuvos vyčius ir linkėjo geros
viešnagės Dayton, OH. Aukas prie al-
toriaus nešė centro valdybos pirmi-
ninkė R. Juškaitė-Švobienė, naujoji
garbės narė Irene Svekla ir jaunoji vytė
Julia McCarthy.

Po Mišių Lietuvos vyčiai susirin-
ko ant bažnyčios laiptų oficialiai su-
važiavimo nuotraukai. Po to parapijos
salėje vyko uždarymo pietūs. 

Lietuvos vyčių organizacijos 2017
metų suvažiavimas buvo darbingas,
sėkmingas ir visiems dalyvavusiems
įsimintinas.  

Iki malonaus pasimatymo atei-
nančiais metais – Lietuvos vyčių or-
ganizacijos 105-ajame suvažiavime,
vyksiančiame Brockton, MA, 2018 m.
rugpjūčio 3–5 d.!

Lietuvos vyčių suvažiavimui pasibaigus
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A † A
ALGIRDUI ČERNIUI

mirus, jo seseriai, ,,Saulutės” narei MARYTEI ČER-
NIŪTEI, žmonai RASELEI, vaikams TOMUI ir GAILEI
bei gimi nėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią
užuojau tą. 

Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”

A † A
IRENA DALIA JONYNIENĖ 

mirė 2017 m. rugpjūčio 2 d., sulaukusi 85 metų.
Gimė 1931 m. gruodžio 5 d. Kaune, Lietuvoje.
Gyveno Clarkdale, Arizonoje, anksčiau Queens Village, NY.
Nuliūdę liko: brolis Algimantas Griežė su žmona Marija,

duk  tė Gražina Treinytė Wade su vyru Douglas, anūkė Amanda
Se na su vyru Andrew ir anūkė Stephanie Serrano.

Velionė buvo dailininkė, tapytoja, a. a. dailininko Vytauto
Ka  zimiero Jonyno žmona. 

1944 metais pasitraukė į Vakarus. Amerikoje gyveno nuo 1949
metų. Northeastern universitete Bostone studijavo anglų kalbą
ir literatūrą. Vėliau Fordham universitete New Yorke mokėsi
dai lės.

A. a. Irena Dalia Jonynienė bus palaidota Arizonoje.

Nuliūdę artimieji

A † A
GERIMANTAS PENIKAS

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2017 m. rugpjūčio 1 d. St. Pe-
tersburg, FL po ilgos ir sunkios ligos mirė mūsų mylimas Vyras,
Tėvas ir Senelis.

Liūdi: žmona Irena, dukros Dai-
na, Vida ir Sigita bei anūkai Ja ke,
Tylor ir Jolina, brolis Romualdas
Penikas su žmona Vida ir jų vaikai
Darius ir Lina su šeimomis, pus-
brolis Jonas Vytas Dun čia su žmo-
na Vitalija, sūnumis Andriumi ir
Vyčiu, pusseserė Rūta Dun čia, gi-
minės ir draugai Lietuvoje.

A. a. Gerimantas Penikas gimė
1932 m. gruodžio 12 d. Ma žei kiuose
ekonomisto Domo ir mokytojos
Teodoros Penikų šeimoje. Vaikystę
praleido Kaune. Karui baigiantis
šeima pasitraukė į Vokietiją, apsi-
gyveno Dillingen, kur tėvas Domas Penikas įsteigė laikraštį
,,Mūsų kelias”, leido knygas, kalendorius, o Ge riman tas, susido-
mėjęs fotografija, stengėsi įamžinti išvietintųjų lietuvių gyvenimo
kasdienybę ir šventes.

1949 m. atvykus į Ameriką, Gerimantui teko tarnauti kariuo-
menėje, paskui jis studijavo Brooklyno universitete elektronikos
inžineriją, o baigęs dirbo radarų ir elektronikos įrengimų konst-
ruk toriumi.

Su Danute Strimavičiūte sukūręs šeimą, apsigyveno Long Is land,
NY, ten dirbo Bertran Associates Inc., Cutler-Hammer labo ra torijoje.
Penikai susilaukė trijų dukterų. Gerimantas buvo ak tyvus New Yor-
ko Lietuvių Bendruomenės narys ir nuolatinis vi sų įvykių met-
raštininkas, aktyviai dalyvavo NY kultūriniame gy venime ir
skautų veikloje.

Ir apsigyvenęs Floridoje bei kasmet būdamas Lietuvoje Geri-
mantas tęsė mėgiamą metraštininko darbą. Tūkstančiai foto ir vi-
deo dokumentų liko išeivijos istorijos archyvams.

Atsisveikinimas su velioniu įvyks rugpjūčio 12 d.  nuo 12 val.
p. p. iki 2 val. p. p.  St. Pete Beach Memorial Chapel Dignity, o am-
 ži no poilsio Gerimanto palaikai atguls rugsėjo mėn. Cyprus Hills
kapinėse New Yorke.

Prašome prisiminti a. a. Gerimantą savo maldose.

Liūdintys artimieji

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

Laima  Braune, gyvenanti Oak Brook, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų paramos dėka dar
ilgai gyvuos lietuviškas spausdintas žodis.

Aldona Žibas, gyvenanti Longboat Key, FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už su -
teiktą finansinę paramą.

Rasa Miliauskas, gyvenanti Chicago, IL, atsiuntė „Draugo” leidy-
bos išlaidoms sumažinti 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Rev. Peter Burkauskas, gyvenantis Philadelphia, PA, pratęsė meti-
nę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Aldona Kudirka, gyvenanti La Crescenta,  CA, kartu su  metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne viene-
rių metų paramą.

Vida Jankauskienė, gyvenanti Woodhaven, NY, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas žodis
skamba tarp mūsų.
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Skaitykite DRAUGĄ
www.draugas.org
4545 W 63 Street, 
Chicago, IL 60629

773-585-9500

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

� Tradicinės Lietuvių dienos, rengiamos
Frackville, PA, įžengė jau į antrą šimtme-
tį. Šiemet jos vyks rugpjūčio 12–13 die-
nomis, šeštadienį ir sekmadienį, Annun-
ciation Parish Hall, St. Joseph Parish, 9
South Broad Mountain Ave., Frackville, PA.
Dvi dienos, kupinos lietuviškos muzikos, šo-
kių, dainų, patiekalų ir žaidimų!

� Rugpjūčio 27 d. vyks tradicinė Pasau-
lio lietuvių centro vasaros gegužinė-pikni-
kas. Skambės muzika, bus lietuviško mais-
to, žaidimų vaikams ir suaugusiems, vyks
loterija. Daugiau informacijos – darbo va-
landomis PLC raštinės tel. 630-257-8787.
Visi kviečiami dalyvauti.

� Rugsėjo 3–10 dienomis Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje vyks tradiciniai
Šiluvos atlaidai. Mišių pradžia kasdien – 10
val. r. Kiekvieną dieną bus speciali inten-
cija. Atlaidams vadovaus Vilkaviškio vys-
kupas Rimantas Norvilas. Parapijos 90-me-
čio jubiliejaus pokylis vyks paskutinę atlaidų
dieną, rugsėjo 10-ąją, 1 val. p. p. parapi-
jos salėje. Vietas užsisakyti tel. 773-776-
4600.

� Pasižymėkite savo kalendoriuose: iš-
kilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs rengia-
mi spalio 29 d., sekmadienį, Pasaulio lie-
tuvių centro didžiojoje salėje. Savo dalyva -
vimu paremsite laikraštį.

� 2018 m. sausio 28 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro
(14911 127th St., Lemont, IL 604390) po-
kylių salėje vyks Lituanistikos tyrimo ir stu-
dijų centro 35-mečiui skirtas renginys.

Kviečiame nuolatinių studijų studen-
tus, studijuojančius aukštosiose mokyk-
lose, teikti paraiškas 2017–2018 mokslo
metų Lietuvių Fondo (LF) stipendijoms
gauti. Paraiškos priimamos iki š. m.
spalio 1 dienos. Elektroninę paraišką ir
visą informaciją apie LF stipendijų pa-
raiškų pildymą, skirstymo pirmumą, ap-
ribojimus, svarstymo eigą ir tvirtinimą ra-
site LF tinklalapyje: 

www.lietuviufondas.org 
(LT/skiltyje „Stipendijos”)

Pal. J. Matulaičio misija, Švč. M. Marijos Gimimo parapija ir ,,First
Way Travel” rugsėjo 23–24 dienomis organizuoja piligriminę kelio-
nę autobusu į Williamstone, KY, kur pastatytas natūralaus dydžio No-
jaus laivas. Taip pat apsilankysime Petersburg, KY įkurtame Sutvėri-
mo muziejuje.

Daugiau informacijos suteiks 
Irena tel. 708-691-9674 ir Audra tel. 773-860-7547. 

2017-07-07 Druskininkuose amžiną meilę vienas kitam pažadėjo Paryžiuje gimusi
Lina Aušra Jadvyga Paliulytė ir tikras kaunietis, Viljampolėje gimęs ir augęs Lukas Gu-
das. Vestuvių šventės svečiams netrūko pramogų: jie buvo vežami traukinuku mies-
to gatvėmis, plukdomi laivu Nemuno upe. Jaunavedžiai ant Liškiavos piliakalnio at-
liko senovės baltų pagoniškas šeimos kūrimo apeigas. Vestuvių puota buvo iškelta
Druskininkų slidinėjomo arenos terasoje. 

Lina yra įgijusi tarptautinio verslo specialybę Vilniaus universitete ir vadovauja savo
prosenelio knygnešio Juozo Masiulio Panevėžyje įkurtam seniausiam lietuviškam kny-
gynui. Lukas Vokietijoje įgijo finansų ir ekonomikos bakalauro ir magistro laipsnius,
be to, kaip profesionalus tinklininkas ketverius metus žaidė šios šalies Coburg mies-
to tinklinio komandoje.

Jaunieji susipažino prieš trejus metus Nidoje vykusiame tinklinio turnyre. Nuo to
laiko prasidėjusi draugystė tapo jaunos šeimos pagrindu. Lina ir Lukas medaus mė-
nesiui pasirinko Mauricijos salą, kur Linos tėveliai Arūnas ir Karolina susituokė 1988-
08-08.

Kviečiame ir Jus mūsų laikraščio puslapiuose pasidžiaugti savo šeimos šventėmis.
Tokiu būdu jūs ne tik su kitais pasidalinsite savo džiaugsmais, bet ir paremsite ,,Drau-
gą”. Šiuo klausimu skambinkite Audronei Kižytei 630-8051404 arba rašykite audrey-
kizys@gmail.com

Linos Paliulytės ir Luko Gudo vestuvės

Linos Paliulytės ir Luko Gudo vestivių akimirkos.      Aliaus Koroliovo nuotraukos

Neseniai ,,Draugo" puslapiuose laikraščio skaitytojus kvietėme pasi-
džiaugti savo šeimos šventėmis: pasidalinti ypatingų akimirkų pri-
siminimais, pasveikinti artimuosius ir draugus, pasidžiaugti naujais

šeimos nariais. Šiandien ,,Drauge” savo šeimos džiaugsmu pasidalijo mūsų
skaitytojams gerai pažįstamas ne vieno straipsnio herojus, nenuilstantis
lietuvybės saugotojas ir skleidėjas Arūnas Povilas Paliulis. Jo ir Karolinos
Masiulytės (Carolina Nendre Paliuliene) dukra Lina šią vasarą ištekėjo ir su-
kūrė lietuvišką šeimą. 
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